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Sammanfattning	  	  
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Titel:	  Musikämnets	  funktion	  och	  status	  i	  grundskolan.	  En	  intervjustudie	  av	  rektorer	  och	  
musiklärares	  syn	  på	  musikämnet	  i	  grundskolan 
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Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
 

	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  musikämnet	  på	  två	  grundskolor	  i	  västra	  Sverige	  
hanteras.	  För	  att	  undersöka	  detta	  har	  fyra	  kvalitativa	  intervjuer	  genomförts	  med	  en	  
musiklärare	  och	  en	  rektor	  på	  respektive	  skola.	  Studien	  utgår	  ifrån	  teorier	  som	  handlar	  
om	  skolans	  kulturella	  förändring	  och	  den	  politiska	  styrningen	  av	  skolan.	  Musikämnet	  i	  
skolan	  har	  genomgått	  en	  stor	  förändring	  under	  1900-‐talet,	  från	  att	  vara	  starkt	  knutet	  till	  
kyrkan	  och	  dess	  nytta,	  till	  att	  på	  2000-‐talet	  vara	  ett	  ämne	  vars	  egenvärde	  betonas.	  
Genom	  de	  historiska	  perspektiven	  är	  det	  möjligt	  att	  se	  och	  förstå	  varför	  musikämnet	  är	  
utformat	  som	  det	  är	  idag.	  I	  resultatet	  visas	  rektorernas	  och	  lärarnas	  syn	  på	  hur	  
musikämnet	  hanteras,	  vilken	  status	  ämnet	  har	  och	  vilka	  resurser	  ämnet	  ges.	  Där	  
framkommer	  att	  musikämnet	  under	  senare	  tid	  fått	  ett	  större	  egenvärde	  och	  att	  ämnet	  
anses	  ha	  relativt	  hög	  status.	  Det	  framkommer	  också	  att	  ämnet	  ses	  som	  en	  hjälpande	  
funktion	  till	  andra	  mer	  teoretiska	  ämnen.	  Diskussion	  förs	  om	  vilka	  förändringar	  skolan	  
genomgått,	  på	  vilka	  sätt	  de	  påverkar	  musikämnet	  samt	  även	  hur	  decentraliseringen	  av	  
skolan	  och	  den	  politiska	  styrningen	  påverkar	  undervisningen.	  	  	  
	  
Nyckelord:	  musikundervisning,	  grundskola,	  musikämnets	  status,	  funktion	  och	  resurser,	  
kulturella	  förändringar,	  politisk	  styrning	  
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The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  get	  an	  insight	  into	  how	  the	  subject	  of	  music	  is	  handled	  at	  
two	  different	  elementary	  schools	  in	  western	  Sweden.	  To	  investigate	  this,	  four	  qualitative	  
interviews	  with	  one	  music	  teacher	  and	  one	  principal	  at	  each	  school	  have	  been	  
implemented.	  This	  study	  is	  based	  on	  theories	  that	  involve	  the	  school’s	  cultural	  change	  
and	  the	  political	  control	  of	  the	  primary	  school.	  During	  the	  20th	  century	  the	  subject	  of	  
music	  has	  gone	  through	  quite	  some	  changes,	  for	  example	  being	  very	  associated	  with	  the	  
church	  and	  to	  where	  it	  stands	  today	  with	  high	  intrinsic	  value.	  With	  these	  historical	  
perspectives	  it	  is	  possible	  to	  come	  to	  an	  understanding	  why	  the	  subject	  of	  music	  is	  
designed	  the	  way	  it	  is	  today.	  The	  result	  of	  this	  study	  shows	  the	  principals’	  and	  teachers’	  
views	  about	  how	  the	  subject	  of	  music	  is	  handled,	  the	  status	  of	  the	  subject	  and	  what	  
resources	  it	  is	  given.	  As	  it	  shows,	  the	  subject	  of	  music	  has	  over	  the	  last	  years	  been	  given	  
a	  greater	  space	  and	  is	  even	  believed	  to	  have	  quite	  high	  status.	  It	  also	  appears	  to	  be	  
known	  as	  a	  helping	  function	  to	  other	  more	  theoretical	  subjects.	  A	  discussion	  about	  what	  
changes	  the	  school	  has	  gone	  through,	  how	  the	  decentralization	  of	  the	  school	  and	  the	  
political	  control	  and	  how	  it	  affects	  the	  teaching	  and	  subject	  of	  music	  is	  held.	  
	  
Keywords:	  music	  education,	  primary	  school,	  status,	  function	  and	  resources	  in	  the	  music	  
subject,	  cultural	  changes,	  political	  control	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  tacka	  de	  musiklärare	  och	  rektorer	  som	  låtit	  sig	  intervjuas	  för	  studien	  och	  delat	  
med	  sig	  av	  sina	  erfarenheter	  och	  synpunkter.	  Jag	  vill	  också	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  
handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  all	  hjälp	  jag	  fått	  med	  denna	  studie.	  Ragnhild	  
har	  genom	  sina	  kunskaper	  i	  musikpedagogik	  hjälpt	  mig	  med	  att	  hitta	  
bakgrundsmaterial,	  samt	  varit	  till	  stort	  stöd	  i	  skrivandet	  av	  arbetet.	  	  
	  
Tack!	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  jag	  att	  presentera	  min	  egen	  bakgrund	  och	  varför	  jag	  valt	  just	  
detta	  forskningsämne.	  	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Jag	  är	  uppvuxen	  i	  en	  familj	  där	  musik	  alltid	  varit	  en	  naturlig	  del	  av	  vardagen.	  Vi	  har	  alla	  
spelat	  och	  sjungit	  i	  familjen,	  så	  även	  jag.	  Min	  mamma	  arbetar	  i	  kulturskolan	  i	  den	  
kommun,	  där	  jag	  växte	  upp,	  och	  hon	  var	  väldigt	  uppmuntrande	  till	  att	  vi	  alla	  skulle	  
musicera.	  Jag	  började	  som	  många	  andra	  att	  spela	  blockflöjt	  på	  lågstadiet	  och	  fortsatte	  
sedan	  med	  att	  spela	  klarinett	  i	  musikskolan.	  Piano	  har	  jag	  alltid	  spelat	  hemma,	  men	  jag	  
började	  inte	  ta	  lektioner	  förrän	  jag	  började	  på	  gymnasiet.	  Mitt	  eget	  musikintresse	  växte	  
sig	  allt	  starkare	  under	  min	  tonårstid,	  då	  jag	  spelade	  i	  kulturskolan	  och	  även	  i	  
musikundervisningen	  på	  högstadiet	  fick	  chansen	  att	  prova	  på	  andra	  instrument,	  kompa	  
luciatåget	  och	  i	  övrigt	  ta	  mig	  an	  nya	  utmaningar.	  Jag	  fortsatte	  sedan	  till	  Mimers	  hus	  
gymnasium	  i	  Kungälv	  och	  gick	  estetprogrammet	  där,	  med	  inriktning	  musik.	  Därefter	  
började	  jag	  på	  Musikhögskolan	  Ingesunds	  lärarprogram,	  där	  både	  musikutövande	  och	  
pedagogik	  intresserade	  mig	  mycket.	  Jag	  fick	  även	  upp	  intresset	  för	  musik	  i	  
klassundervisning	  mot	  slutet	  av	  högskoleutbildningen	  och	  där	  började	  jag	  också	  
intressera	  mig	  för	  hur	  musikämnet	  ser	  ut	  och	  hanteras	  i	  grundskolan.	  Jag	  började	  
fundera	  mycket	  kring	  hur	  musikämnet	  fungerar	  i	  verkligheten	  till	  skillnad	  mot	  vad	  det	  
står	  skrivet	  om	  musikämnet	  i	  styrdokument	  och	  liknande	  föreskrifter.	  Hinns	  alla	  
moment	  som	  finns	  skrivna	  i	  kursplanerna	  med	  i	  undervisningen?	  Får	  musikämnet	  de	  
resurser	  det	  behöver	  för	  att	  kunna	  bedriva	  en	  väl	  fungerande	  undervisning?	  Detta	  var	  
frågor	  som	  jag	  började	  fundera	  mycket	  på	  och	  som	  jag	  ville	  veta	  mer	  om.	  	  
	  
Jag	  har	  funderat	  mycket	  kring	  hur	  musikämnet	  faktiskt	  ser	  ut	  i	  grundskolan.	  Jag	  har	  
pratat	  med	  flera	  lärare	  och	  elever	  genom	  åren,	  och	  har	  därigenom	  fått	  uppfattningen	  att	  
musikämnet	  ofta	  är	  lågprioriterat	  och	  inte	  har	  så	  hög	  status	  som	  de	  teoretiska	  ämnena	  
samt	  att	  musik	  ofta	  kan	  ses	  som	  ett	  hjälpämne	  för	  att	  tillgodose	  andra	  ämnen	  och	  ha	  lite	  
roligt	  mellan	  de	  andra	  lektionerna.	  Därför	  har	  jag	  ett	  stort	  intresse	  av	  att	  se	  hur	  såväl	  
musiklärare	  som	  rektorer	  uppfattar	  musikämnet	  och	  dess	  betydelse.	  	  	  
	  
Jag	  ser	  på	  undervisningen	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  nu	  när	  jag	  själv	  har	  utbildat	  mig	  till	  
lärare,	  och	  jag	  är	  därför	  intresserad	  av	  att	  få	  en	  bild	  av	  vad	  de	  som	  arbetar	  med	  
musikämnet	  i	  grundskolan	  idag	  har	  för	  syn	  på	  ämnet,	  och	  hur	  de	  tycker	  att	  det	  hanteras	  
i	  skolan	  idag.	  Jag	  är	  nyfiken	  på	  att	  höra	  vad	  de	  anser	  att	  musiken	  har	  för	  funktion	  i	  
skolan,	  vid	  vilka	  tillfällen	  som	  musik	  används,	  och	  hur	  musiken	  används	  och	  legitimeras.	  
Jag	  är	  också	  intresserad	  av	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  ekonomiska	  resurser	  som	  finns	  att	  tillgå	  i	  
undervisningen,	  där	  både	  materiella	  och	  personella	  resurser	  inräknas.	  Enligt	  mig	  har	  ett	  
ämne	  större	  potential	  ju	  mer	  resurser	  det	  får,	  eftersom	  ämnet	  då	  kan	  genomföra	  det	  
som	  behövs	  för	  att	  undervisningen	  ska	  kunna	  leva	  upp	  till	  de	  kriterier	  som	  kursplanen	  
beskriver.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Det	  är	  inte	  alla	  barn	  som	  får	  den	  möjlighet	  som	  jag	  själv	  fick,	  det	  vill	  säga	  att	  få	  gå	  i	  
musik-‐	  eller	  kulturskola	  och	  lära	  sig	  spela	  ett	  instrument,	  sjunga,	  dansa	  och	  utöva	  musik	  
själva	  eller	  tillsammans	  med	  andra.	  Jag	  själv	  fick	  tillgång	  till	  så	  mycket	  musik	  jag	  ville.	  
Jag	  hade	  också	  enskild	  undervisning	  på	  mitt	  instrument,	  så	  att	  jag	  redan	  när	  jag	  började	  
på	  högstadiet	  hade	  ett	  stort	  intresse	  när	  det	  gäller	  musik.	  Men	  frågor	  som	  jag	  nu	  ställer	  
mig	  är	  hur	  ser	  det	  ut	  för	  andra	  elever?	  Får	  alla	  elever	  samma	  möjligheter?	  Detta	  är	  två	  
frågor	  som	  väckt	  mitt	  intresse	  att	  ta	  reda	  på	  mer	  om	  hur	  musikundervisningen	  i	  
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grundskolan	  ser	  ut	  och	  hur	  musikutövandet	  används.	  Jag	  anser	  det	  viktigt	  att	  alla	  elever	  
har	  möjlighet	  till	  musikundervisning	  som	  kan	  leda	  till	  kunskap	  i	  musik	  och	  även	  skapa	  
ett	  intresse	  hos	  eleverna	  som	  sedan	  kan	  leda	  till	  ett	  livslångt	  musikutövande.	  Jag	  vill	  
genom	  studien	  också	  se	  vad	  det	  finns	  för	  hjälp	  och	  möjligheter	  för	  elever	  som	  inte	  har	  så	  
lätt	  för	  musik,	  om	  det	  då	  finns	  tillgång	  för	  någon	  form	  av	  stöd	  för	  dessa	  elever.	  	  
	  
Jag	  vill	  i	  mitt	  arbete	  ta	  reda	  på	  hur	  musikämnet	  hanteras	  i	  skolan	  idag,	  vilken	  status	  
musikämnet	  verkar	  ha	  samt	  hur	  resurserna	  för	  musikämnet	  ser	  ut.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Jag	  anser	  att	  det	  inte	  alltid	  behöver	  vara	  detsamma	  att	  i	  lärarutbildningen	  läsa	  om	  hur	  
musikämnet	  är	  och	  behandlas	  i	  grundskolan,	  som	  att	  se	  i	  verkligheten	  hur	  det	  faktiskt	  
hanteras	  och	  fungerar.	  Det	  finns	  nya	  kursplaner	  och	  riktlinjer	  om	  vad	  musikämnet	  ska	  
innehålla,	  men	  tillämpas	  detta	  i	  verkligheten?	  Följs	  styrdokument	  när	  det	  gäller	  
musikämnet?	  I	  denna	  studie	  vill	  jag	  titta	  närmare	  på	  hur	  musiklärare	  och	  rektorer	  ser	  på	  
musikämnet	  på	  högstadiet,	  vad	  de	  upplever	  att	  musikämnet	  har	  för	  funktion	  på	  skolan	  
och	  hur	  ämnet	  hanteras.	  Jag	  vill	  också	  ta	  reda	  på	  hur	  musikämnet	  legitimeras	  på	  olika	  
skolor.	  En	  fråga	  som	  har	  med	  detta	  att	  göra	  är	  hur	  resurserna	  för	  ämnet	  ser	  ut,	  såsom	  
exempelvis	  lektionstid,	  lärarresurser,	  instrumentresurser	  med	  mera.	  	  
	  	  
Mitt	  syfte	  är	  att	  undersöka	  hur	  musikämnet	  på	  högstadiet	  legitimeras	  i	  relation	  till	  
kursplan	  och	  målsättning.	  Jag	  vill	  genom	  intervjuer	  få	  en	  bild	  av	  hur	  lärare	  och	  rektorer	  
ser	  på	  musikämnets	  betydelse	  och	  funktion	  i	  skolan	  samt	  vilka	  ekonomiska	  resurser	  
som	  läggs	  på	  musikämnet.	  	  
	  	  	  	  	  	  
För	  att	  uppnå	  syftet	  väljer	  jag	  följande	  forskningsfrågor;	  	  
	  
1.	  Vilken	  funktion	  anses	  musikämnet	  ha	  på	  skolan?	  	  
	  
2.	  Vilken	  status	  anses	  musikämnet	  ha?	  
	  
3.	  Vilka	  resurser	  ges	  till	  musikämnet?	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 9 

2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  tar	  jag	  upp	  litteratur	  och	  tidigare	  forskning	  som	  berör	  och	  är	  intressant	  
för	  mitt	  valda	  syfte.	  Även	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna	  presenteras	  här.	  	  

2.1	  Musikämnets	  förändring	  från	  1900-‐talets	  början	  fram	  till	  2000-‐
talet	  	  
Det	  som	  presenteras	  i	  detta	  avsnitt	  beskriver	  synen	  på	  musikämnet	  från	  början	  av	  1900-‐
talet	  och	  fram	  till	  i	  början	  av	  2000-‐talet	  samt	  hur	  ämnet	  under	  denna	  tid	  har	  hanterats	  i	  
grundskolan.	  Denna	  historiska	  beskrivning	  är	  relevant	  för	  min	  studie	  eftersom	  jag	  med	  
hjälp	  av	  detta	  kan	  se	  den	  förändring	  skolan	  genomgått,	  vilket	  också	  har	  lett	  fram	  till	  
varför	  dagens	  skola	  ser	  ut	  som	  den	  gör.	  	  	  

2.1.1	  Synen	  på	  musikämnet	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  
Redan	  i	  antikens	  Grekland	  var	  musiken,	  liksom	  litteraturen	  och	  matematiken,	  de	  
stommar	  som	  bar	  upp	  skolan	  och	  ansågs	  ovärderliga	  i	  skolan	  och	  läroplanerna.	  Musiken	  
var	  en	  del	  av	  hela	  människans	  personliga	  utveckling	  och	  fostran	  och	  gick	  inte	  att	  vara	  
utan.	  Den	  grekiska	  antika	  kulturen	  och	  det	  klassiska	  läroplanstänkandet	  förmedlades	  
vidare	  till	  den	  romerska	  kulturen,	  och	  förenades	  därefter	  med	  den	  kristna	  
världsordningen.	  Skolan	  utvecklades	  sedan	  inom	  kyrkans	  värn,	  och	  då	  speciellt	  inom	  
klostren.	  Under	  medeltiden	  var	  därför	  sången	  vid	  gudstjänsterna	  det	  yttersta	  målet	  med	  
musikundervisningen	  (Sandberg	  2006).	  Ända	  in	  på	  1900-‐talet	  var	  det	  kyrkan	  som	  var	  
den	  viktigaste	  drivkraften	  för	  musikämnets	  utveckling	  i	  skolan	  (Varkøy,	  1996).	  På	  1890-‐
talet	  skedde	  ett	  genombrott	  för	  den	  nya	  synen	  på	  barns	  föreställningsvärld,	  vilket	  ledde	  
till	  en	  längre	  skolgång	  och	  en	  mer	  medveten	  musikundervisning.	  Under	  denna	  tid	  och	  
därefter	  producerades	  ett	  stort	  antal	  läromedel	  och	  sångböcker	  för	  skolsång,	  däribland	  
Alice	  Tegnérs	  sångsamlingar	  som	  sjöngs	  både	  i	  skolorna	  och	  hemma	  (Sandberg	  2006).	  	  
	  
I	  avhandlingen	  Så	  ska	  det	  låta	  undersökte	  Gustafsson	  (2000)	  hur	  det	  musikpedagogiska	  
verksamhetsområdet	  har	  utvecklats	  från	  1900-‐1965.	  I	  början	  av	  1900-‐talet	  innehöll	  
musikundervisningen	  i	  folkskolan	  endast	  sång.	  Det	  var	  oftast	  unison	  sång	  med	  
mestadels	  psalmer	  och	  fosterländska	  sånger	  samt	  tonträffningsövningar.	  Sången	  i	  
skolan	  var	  starkt	  knuten	  till	  kyrkan.	  I	  seminariestadgan	  1914	  fastställdes	  att	  ämnet	  
skulle	  bygga	  på	  sång,	  teori	  och	  instrumentalmusik,	  och	  inte	  endast	  sång.	  År	  1919	  blev	  
skolan	  mer	  styrd	  i	  och	  med	  att	  det	  kom	  föreskrifter	  som	  beskrev	  vad	  undervisningen	  
skulle	  innehålla	  och	  till	  viss	  del	  hur	  den	  skulle	  bedrivas.	  På	  1920-‐talet	  började	  Jaques-‐
Dalcrozes	  rytmikmetod	  introduceras	  i	  Sverige,	  vilket	  innebar	  att	  musikundervisningen	  
då	  även	  kunde	  innefattade	  rörelse	  och	  andra	  olika	  inlärningsmetoder.	  I	  1937	  års	  stadga	  
tillkom	  att	  musikämnet	  skulle	  innehålla	  bland	  annat	  talteknik,	  nordiska	  nationalsånger,	  
rytmik	  och	  musikhistoria.	  År	  1946	  lade	  skolkommissionen	  fram	  ett	  betänkande	  som	  
sedan	  även	  blev	  en	  ideologisk	  bas	  för	  grundskolan.	  I	  betänkandet	  uttryckte	  de	  att	  
musikundervisningens	  fokus	  inte	  endast	  skulle	  ligga	  på	  en	  uttrycksform,	  sång,	  utan	  att	  
ämnet	  också	  borde	  innefatta	  rörelse,	  rytmik	  och	  spel	  på	  olika	  instrument	  för	  att	  eleverna	  
skulle	  få	  prova	  olika	  uttrycksmedel.	  De	  estetiska	  ämnena	  sågs	  här	  som	  redskap	  för	  
elevernas	  personlighetsutveckling,	  skriver	  Gustafsson.	  År	  1947	  gjordes	  en	  
musikutredning	  där	  det	  argumenterades	  för	  att	  musikundervisningen	  i	  skolan	  skulle	  
stärka	  förbindelserna	  till	  det	  samtida	  kulturlivet.	  Det	  kommunala	  engagemanget	  växte	  
och	  man	  hoppades	  att	  genom	  att	  tillsätta	  fler	  musikledartjänster	  skulle	  det	  skapa	  bättre	  
förutsättningar	  för	  en	  kvalitativ	  och	  kontinuerlig	  musikundervisning,	  skriver	  
Gustafsson.	  Under	  mellankrigstiden	  var	  jazzmusiken	  mycket	  populär	  hos	  ungdomarna,	  
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men	  mötte	  starkt	  motstånd	  av	  musiklärare	  och	  det	  etablerade	  musiklivet.	  Likadant	  var	  
det	  när	  rockmusiken	  slog	  igenom	  på	  1950-‐talet.	  Då	  blev	  det	  också	  tydligt	  att	  musiken	  i	  
skolan	  hade	  väldigt	  lite	  gemensamt	  med	  ungdomarnas	  eget	  intresse.	  Detta	  ledde	  till	  att	  
avståndet	  mellan	  musikämnet	  i	  skolan	  och	  musikintresset	  från	  eleverna	  växte.	  	  
	  
Vid	  mitten	  av	  1950-‐talet	  slutade	  skolan	  och	  kyrkan	  vara	  så	  nära	  knutna	  till	  varandra	  och	  
sångämnet	  bytte	  samtidigt	  namn	  från	  Sång	  till	  Musik	  i	  1955	  års	  läroplan.	  I	  Lgr	  62,	  den	  
första	  läroplanen	  för	  grundskolan,	  var	  musiken	  dels	  inriktad	  på	  estetisk	  fostran,	  där	  
man	  talade	  om	  musikförståelse	  med	  tanke	  på	  den	  västerländska	  konstmusiken	  
(Sandberg	  2006).	  	  
	  
Fram	  till	  1962	  fanns	  det	  två	  typer	  av	  skolor	  i	  Sverige,	  läroverket	  för	  de	  välbärgade	  
barnen,	  och	  folkskolan	  som	  skulle	  förbättra	  allmogens	  läs-‐	  och	  skrivkunnighet.	  I	  den	  nya	  
reformen	  Lgr	  62,	  gick	  Sverige	  över	  till	  grundskola,	  en	  skolform	  som	  var	  till	  för	  alla	  barn	  
och	  lika	  för	  alla.	  Tanken	  med	  grundskolan	  var	  att	  skapa	  en	  sammanhållen	  skola,	  där	  alla	  
barn	  skulle	  behandlas	  lika	  oavsett	  bakgrund.	  Skolan	  hade	  till	  uppgift	  att	  ge	  eleverna	  en	  
allsidig	  utveckling,	  och	  där	  ansågs	  det	  att	  estetisk	  fostran	  var	  mycket	  viktig.	  Målen	  inom	  
musikundervisningen	  var	  att	  berika	  elevens	  liv	  i	  och	  utanför	  skolan,	  samt	  ge	  praktisk	  
erfarenhet	  av	  musik	  och	  befordra	  kontakten	  med	  musiklivet.	  Musikämnet	  sågs	  som	  ett	  
verktyg	  för	  individens	  personlighetsutveckling	  (Varkøy,	  1996).	  Redan	  1969	  kom	  en	  
revidering	  av	  den	  tidigare	  läroplanen	  från	  1962,	  nämligen	  Lgr	  69.	  Även	  här	  skulle	  
musikämnet	  inrikta	  sig	  på	  individens	  personliga	  utveckling.	  I	  Lgr	  69	  skulle	  musiken	  
dock	  inte	  bara	  förvalta	  det	  nationalistiska	  kulturarvet,	  utan	  även	  det	  globala	  arvet.	  
Undervisningen	  grundar	  sig	  till	  stor	  del	  på	  elevernas	  intressen	  och	  förutsättningar,	  
skriver	  Varkøy.	  År	  1980	  kommer	  nästa	  skolreform,	  Lgr	  80,	  och	  även	  där	  beskrivs	  
musikämnet	  som	  ett	  ämne	  för	  personlig	  utveckling.	  Det	  beskrivs	  också	  som	  ett	  viktigt	  
socialt	  ämne.	  I	  Lgr	  80	  ges	  också	  en	  översikt	  av	  vad	  som	  ska	  finnas	  med	  i	  undervisningen.	  
Varkøy	  ser	  det	  som	  att	  det	  är	  själva	  den	  musikaliska	  resan	  som	  är	  målet	  med	  
undervisningen.	  	  
	  
I	  slutet	  av	  1980-‐talet	  inleddes	  en	  omfattande	  nationell	  utvärdering	  av	  grundskolan,	  så	  
också	  i	  musikämnet.	  Under	  1990-‐talet	  genomfördes	  flera	  nya	  reformer	  inom	  skolan	  som	  
hörde	  ihop	  med	  kulturella	  förändringar	  och	  förändringarna	  i	  samhället,	  exempelvis	  
kommunaliseringen	  av	  skolan,	  nya	  läroplaner	  och	  kursplaner,	  nytt	  betygssystem,	  att	  
barnomsorgen	  skulle	  integreras	  i	  skolan,	  förändringar	  inom	  lärarutbildningen,	  
utbyggnaden	  av	  gymnasieskolan	  samt	  högskoleverksamhetens	  utbyggnad	  (Sandberg,	  
2006).	  
	  
Varkøy	  (1996)	  skriver	  att	  lpo	  94	  skapades	  i	  ett	  läge	  där	  det	  hade	  riktats	  kritik	  mot	  
tidigare	  läroplaner	  på	  grund	  av	  att	  de	  lade	  större	  vikt	  vid	  social	  och	  personlig	  utveckling	  
än	  kunskapsförmedling.	  Det	  diskuteras	  i	  läroplanen	  varför	  musik	  som	  ämne	  skulle	  
finnas	  i	  skolan,	  och	  det	  gjordes	  försök	  till	  att	  formulera	  ett	  centralt	  innehåll	  i	  ämnet.	  Det	  
framställdes	  att	  musikämnet	  hade	  ett	  egenvärde,	  och	  inte	  bara	  var	  till	  för	  elevernas	  eget	  
intresse.	  Läroplanen	  formulerade	  mål	  för	  ämnet	  där	  musicerande,	  musiklyssnande,	  
musikkunnande	  och	  musikskapande	  inkluderades.	  	  	  
	  
I	  och	  med	  decentraliseringen	  och	  den	  nya	  läroplanen,	  lpo	  94,	  skapades	  också	  ett	  nytt	  
resursfördelningssystem	  som	  innebar	  att	  staten	  gav	  en	  klumpsumma	  till	  skola,	  
barnomsorg	  och	  äldreomsorg.	  Sedan	  fick	  varje	  kommun	  fördela	  ut	  resurserna.	  Detta	  
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resulterade	  i	  att	  varje	  kommuns	  ekonomiska	  resurser	  för	  skolan	  kunde	  se	  olika	  ut	  
(Heiling,	  1997).	  	  	  	  	  
	  
Hösten	  2011	  trädde	  den	  nya	  reformen	  Lgr	  11	  i	  kraft.	  Denna	  grundskoleförordning	  
innehåller	  tre	  delar:	  skolans	  värdegrund	  och	  uppdrag,	  övergripande	  mål	  och	  riktlinjer	  
för	  utbildningen	  samt	  kursplaner	  som	  kompletteras	  av	  kunskapskrav.	  I	  varje	  kursplan	  
för	  varje	  ämne	  finns	  ett	  centralt	  innehåll	  där	  det	  tydligt	  finns	  beskrivet	  vad	  
undervisningen	  ska	  innehålla	  för	  moment.	  Det	  framkommer	  också	  i	  läroplanen	  att	  
utbildningen	  i	  skolan	  ska	  vara	  likvärdig	  i	  hela	  landet.	  Det	  betonas	  även	  att	  elever	  genom	  
undervisningen	  ska	  kunna	  utveckla	  kunskaper	  i	  och	  om	  musik	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  
delta	  i	  musikaliska	  sammanhang	  (Skolverket,	  2011a).	  	  	  	  	  

2.1.2	  Musikämnets	  hantering	  i	  dagens	  skola	  
De	  arbeten	  jag	  skriver	  om	  i	  detta	  avsnitt	  är	  relevanta	  för	  min	  studie	  eftersom	  jag	  
studerar	  hur	  musiklärare	  och	  rektorer	  ser	  på	  musikämnet	  i	  grundskolan.	  I	  texterna	  
nedan	  skrivs	  det	  tydligt	  om	  hur	  musikämnet	  har	  förändrats	  genom	  tiderna	  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,	  funktion	  och	  resurstilldelning	  på	  de	  
undersökta	  skolorna.	  
	  
I	  studien	  Terapi,	  upplysning,	  kamp	  och	  likhet	  till	  varje	  pris,	  skriven	  av	  Claes	  Ericsson	  
(2006)	  diskuterar	  lärare	  och	  lärarstudenter	  varför	  musik	  ska	  vara	  ett	  obligatoriskt	  
ämne	  i	  skolan	  och	  inte	  ett	  fritt	  val.	  Musikundervisningen	  ses	  till	  största	  del	  som	  ett	  
verktyg	  för	  att	  fostra	  goda	  och	  välfungerande	  svenska	  medborgare,	  snarare	  än	  att	  
eleverna	  ska	  utvecklas	  musikaliskt.	  Det	  ses	  också	  som	  viktigt	  att	  eleverna	  får	  en	  
medborgerlig	  fostran	  där	  allmänbildning	  är	  ett	  av	  de	  grundläggande	  elementen.	  Denna	  
åsikt	  grundar	  sig	  på	  att	  skolan	  har	  som	  uppgift	  att	  ge	  eleverna	  en	  så	  bred	  
kunskapsgrund	  som	  möjligt,	  och	  därför	  borde,	  enligt	  resultatet	  i	  Ericssons	  studie,	  alla	  
ämnen	  vara	  obligatoriska.	  Att	  musikämnet	  bör	  vara	  obligatoriskt	  grundar	  sig	  också	  på	  
synen	  att	  musik	  stimulerar	  olika	  typer	  av	  intelligenser	  som	  samverkar	  i	  musiken,	  och	  att	  
musik	  dessutom	  kan	  betraktas	  som	  terapi	  eller	  som	  en	  slags	  friskvård,	  vilket	  alla	  borde	  
ha	  rätt	  till.	  	  	  	  
	  
En	  annan	  uppfattning	  som	  framgår	  i	  studien	  är	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  balans	  mellan	  det	  
teoretiska	  och	  det	  praktiska	  inom	  ämnena	  i	  skolan.	  De	  praktiska	  aktiviteterna	  ses	  som	  
goda	  redskap	  för	  det	  allmänna	  lärandet	  i	  skola	  och	  musikämnet	  ses	  då	  som	  ett	  bra	  sätt	  
att	  nå	  detta	  på.	  Musikämnet	  anses	  sålunda	  vara	  bra	  för	  att	  nå	  framgång	  i	  andra	  ämnen	  
(Ericsson,	  2006).	  Ericsson	  menar	  att	  det	  pågår	  en	  kamp	  mellan	  musik	  som	  en	  slags	  
avkoppling	  och	  musik	  som	  ett	  riktigt	  ämne	  i	  skolan.	  Det	  framkommer	  också	  att	  det	  finns	  
en,	  i	  stort	  sett	  oundviklig,	  spänning	  mellan	  elevernas	  krav	  på	  musikalisk	  och	  
identitetsmässigt	  oberoende	  i	  motsats	  till	  integriteten	  och	  skolans	  uppdrag.	  
Problematiken	  som	  vardagskulturen	  i	  skolan	  för	  med	  sig	  borde	  lyftas	  fram,	  undersökas	  
och	  diskuteras	  för	  att	  möjligtvis	  kunna	  samordna	  elevers	  föreställningar	  om	  estetiskt	  
lärande	  med	  skolans	  lärande,	  menar	  Ericsson.	  Musiken	  i	  skolan	  kan	  ses	  både	  som	  
kognitiv	  terapi	  för	  blyga	  elever,	  och	  som	  en	  träning	  i	  att	  framföra	  inför	  publik	  för	  de	  
elever	  som	  i	  framtiden	  kommer	  att	  ägna	  sig	  åt	  någon	  form	  av	  framträdande	  yrke,	  skriver	  
Ericsson.	  	  
	  
I	  boken	  Musikklassrummet	  i	  blickfånget	  belyses	  och	  diskuteras	  den	  estetiska	  
verksamheten	  i	  skolan	  (Ericsson	  och	  Lindgren,	  2010).	  Under	  ungefär	  en	  termin	  var	  
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Ericsson	  och	  Lindgren	  ute	  på	  åtta	  olika	  skolor	  där	  de	  filmade	  och	  studerade	  de	  olika	  
klasserna	  en	  gång	  i	  veckan.	  Syftet	  med	  deras	  studie	  var	  att	  undersöka	  vilken	  plats	  
elevernas	  vardagskultur	  fick	  i	  musikundervisningen.	  För	  att	  elevernas	  vardagskultur	  
skall	  komma	  till	  uttryck,	  ses	  musikskapande	  som	  ett	  passande	  verktyg,	  vilket	  visade	  sig	  i	  
denna	  studie	  där	  eleverna	  fick	  näst	  intill	  en	  fullständig	  frihet	  i	  textkomponerandet.	  
Andra	  situationer	  som	  sammankopplas	  med	  elevers	  vardagskultur	  är	  när	  läraren	  och	  
eleverna	  ytligt	  samtalar	  om	  olika	  artister	  och	  musikstilar	  i	  form	  av	  dess	  kvalitéer	  eller	  
medias	  inverkan	  på	  artisten/musikstilen.	  Det	  är	  tydligt	  att	  en	  av	  lärarna	  i	  
undersökningen	  vill	  att	  eleverna	  ska	  relatera	  pop-‐	  och	  rockmusikens	  historia	  till	  sina	  
vardagserfarenheter.	  Eleverna	  engagerar	  sig	  då	  mer	  i	  diskussionen	  och	  drar	  paralleller	  
till	  sin	  egen	  vardagskultur.	  Studien	  visar	  på	  relevansen	  av	  att	  eleverna	  skall	  få	  uttrycka	  
sin	  vardagskultur	  genom	  musikundervisningen,	  vilket	  kan	  vara	  ett	  argument	  för	  att	  höja	  
statusen	  av	  musikämnet,	  enligt	  Ericsson	  och	  Lindgren.	  	  	  
	  
Avhandlingen	  Att	  skapa	  ordning	  för	  det	  estetiska	  i	  skolan	  (Lindgren,	  2006)	  handlar	  bland	  
annat	  om	  de	  gränsdragningar	  som	  görs	  av	  skolans	  estetiska	  verksamhet.	  Lindgrens	  syfte	  
med	  studien	  är	  att	  problematisera	  och	  identifiera	  hur	  lärare	  och	  skolledare	  i	  
grundskolan	  beskriver	  skolan	  och	  dess	  estetiska	  verksamhet.	  Lindgrens	  avhandling	  
belyser	  inte	  specifikt	  musikämnet,	  utan	  alla	  de	  estetiska	  ämnena.	  Avhandlingen	  är	  dock	  
relevant	  att	  belysa	  med	  tanke	  på	  min	  egen	  studies	  syfte.	  	  
	  
Lindgren	  (2006)	  tar	  upp	  att	  det	  både	  inom	  skolan	  och	  i	  arbetslivet	  tycks	  finnas	  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,	  s.	  145).	  Det	  som	  diskuteras	  inom	  
skolans	  estetiska	  verksamhet	  i	  Lindgrens	  studie	  bygger	  dock	  på	  det	  motsatta	  
förhållandet,	  det	  vill	  säga	  att	  praktiskt	  arbete	  förs	  fram	  som	  mer	  verklighetsnära,	  
roligare	  och	  mer	  effektivt	  i	  arbetet	  med	  barns	  lärande	  än	  teoretiskt	  skolarbete.	  Det	  
anses	  viktigare	  att	  göra	  något	  fysiskt	  än	  att	  läsa	  om	  det.	  Lindgren	  frågar	  sig	  hur	  denna	  
omvända	  hierarki	  kan	  tolkas	  och	  om	  skolan	  medvetet	  har	  ett	  dolt	  budskap	  med	  detta.	  De	  
estetiska	  ämnena	  har	  fått	  allt	  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	  skriver	  Lindgren.	  Själva	  legitimeringen	  av	  de	  estetiska	  ämnena	  i	  
skolan	  bygger	  på	  resonemanget	  kring	  elevers	  behov	  av	  den	  estetiska	  verksamheten.	  Där	  
anses	  vissa	  elever	  vara	  i	  större	  behov	  av	  de	  estetiska	  ämnena	  än	  andra	  elever.	  De	  elever	  
som	  bedöms	  vara	  i	  större	  behov	  är	  de	  som	  har	  olika	  sorters	  problem	  i	  skolan,	  och	  det	  
gör	  att	  den	  estetiska	  verksamheten	  antas	  ha	  en	  terapeutisk	  inriktad	  funktion,	  skriver	  
Lindgren.	  
	  
Ett	  examensarbete	  som	  berör	  det	  område	  som	  jag	  är	  intresserad	  av	  är	  
Musikundervisningens	  legitimitet,	  status	  och	  resurstilldelning	  i	  grundskolan	  (Ek,	  2012).	  I	  
denna	  studie,	  gjord	  med	  hjälp	  av	  kvalitativa	  intervjuer,	  menar	  studiens	  informanter	  att	  
musik	  är	  ett	  viktigt	  ämne	  för	  skolan	  och	  dess	  sammanhållning	  i	  och	  med	  att	  shower	  och	  
musikuppträdanden	  görs	  då	  och	  då.	  Det	  framkommer	  också	  att	  musik	  även	  har	  fått	  
högre	  status	  de	  senaste	  åren.	  I	  och	  med	  att	  samhället	  blivit	  mer	  datoriserat	  och	  att	  
teknikutvecklingen	  gått	  så	  fort	  fram	  de	  senaste	  åren,	  krävs	  ny	  teknik	  till	  skolor,	  
exempelvis	  datorer	  och	  dataprogram	  inklusive	  olika	  musikprogram.	  Studien	  är	  relevant	  
för	  min	  studie	  eftersom	  hon	  även	  belyser	  musikämnets	  status	  och	  hantering,	  och	  har	  
intervjuat	  rektorer	  och	  musiklärare.	  	  
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2.2	  Styrdokument	  för	  grundskolans	  musikverksamhet	  
Eftersom	  Sverige	  fick	  ett	  nytt	  utbildningssystem	  för	  grundskolan	  år	  2011,	  har	  jag	  valt	  att	  
titta	  närmare	  på	  dessa	  nya	  kursplaner	  för	  åk	  7-‐9	  (Skolverket	  2011a).	  Jag	  väljer	  även	  att	  
se	  tillbaka	  på	  de	  tidigare	  kursplanerna	  för	  grundskolan,	  lpo	  94	  (Skolverket	  2000).	  
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.	  
	  
Kursplanen	  för	  musikämnet	  från	  den	  nya	  läroplanen	  Lgr	  11	  inleds,	  liksom	  kursplanen	  
från	  lpo	  94,	  med	  ett	  övergripande	  stycke	  om	  vad	  musik	  är	  och	  att	  det	  har	  betydelse	  för	  
människor	  på	  olika	  sätt	  i	  olika	  delar	  av	  världen.	  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).	  	  	  
	  
Under	  rubriken	  syfte	  beskrivs	  musik	  som	  ett	  socialt	  ämne,	  där	  eleverna	  ska	  hitta	  olika	  
sätt	  att	  kommunicera	  med	  varandra	  och	  på	  olika	  sätt	  skapa	  musik	  tillsammans.	  Utveckla	  
förmågan	  till	  medvetet	  lyssnande,	  använda	  musikkunskaper	  i	  gemensamt	  musicerande	  
och	  därigenom	  utveckla	  ansvar	  och	  samarbetsförmåga	  är	  också	  mål	  i	  
musikundervisningen.	  Det	  beskrivs	  dessutom	  att	  eleverna	  själva	  skall	  kunna	  reflektera	  
och	  resonera	  om	  sina	  egna	  musikupplevelser.	  Det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  utvecklar	  
kunskaper	  som	  gör	  att	  de	  själva	  kan	  delta	  i	  musikaliska	  sammanhang,	  både	  genom	  att	  
själva	  musicera	  och	  genom	  att	  lyssna	  till	  musik.	  Det	  centrala	  innehållet	  i	  Lgr	  11visar	  på	  
att	  undervisningen	  skall	  understödja	  kunskaperna	  för	  röstanvändning,	  
musikinstrument,	  digital	  användning	  och	  musikteori	  (Skolverket	  2011a).	  	  
	  
När	  jag	  tittar	  på	  kunskapskraven	  hittar	  jag	  tydliga	  skillnader	  mellan	  de	  båda	  
kursplanerna	  Lgr	  11	  och	  lpo	  94,	  eftersom	  hela	  betygsystemet	  bytts	  ut	  (Skolverket,	  2000;	  
Skolverket,	  2011a).	  Det	  är	  nya	  kunskapskrav	  för	  olika	  betyg	  som	  gått	  från	  G,	  VG,	  MVG	  
(där	  MVG	  är	  högsta	  betyget)	  till	  E,	  D,	  C,	  B	  och	  A,	  (där	  A	  är	  högsta	  betyg).	  I	  och	  med	  att	  det	  
har	  blivit	  flera	  betygsgrader,	  är	  varje	  betyg	  också	  mer	  konkret	  formulerade.	  Digitala	  
verktyg	  (digitala	  instrument	  och	  programvaror	  för	  komposition,	  notation,	  ljud	  och	  
inspelning)	  nämns	  i	  mycket	  övergripande	  ordalag	  i	  lpo	  94,	  medan	  de	  digitala	  verktygen	  
har	  fått	  mycket	  större	  plats	  i	  den	  nya	  kursplanen.	  Där	  finns	  det	  omskrivet	  både	  i	  kapitlet	  
centralt	  innehåll	  och	  i	  kunskapskraven.	  Ytterligare	  en	  skillnad	  mellan	  de	  båda	  
kursplanerna	  är	  hur	  synen	  på	  själva	  musikämnet	  i	  sig	  har	  förändrats:	  	  	  

	  
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)	  	  

	  
Musik	  hanteras	  främst	  som	  en	  konstnärlig	  uttrycksform	  och	  som	  en	  form	  av	  
kommunikation	  mellan	  elever,	  samtidigt	  som	  tankarna	  bakom	  kursplanen	  om	  att	  
musikämnet	  kan	  ha	  någon	  form	  av	  effekt	  i	  andra	  sammanhang	  inte	  reducerats	  
(Skolverket	  2011b).	  Det	  kan	  bland	  annat	  handla	  om	  att	  eleverna	  utvecklar	  förmågan	  att	  
samarbeta,	  ta	  ansvar,	  vara	  lyhörda	  och	  leda	  andra	  men	  också	  om	  att	  olika	  slags	  
skapandeprocesser	  ökar	  elevernas	  kreativitet.	  	  
	  
I	  Skolverkets	  utvärdering	  av	  undervisningen	  i	  musik,	  NU-‐03(Sandberg,	  Heiling	  &	  Modin,	  
2005),	  visade	  det	  sig	  att	  lärarna	  som	  arbetade	  med	  kursplanen	  lpo	  94	  ansåg	  att	  
tolkningsutrymmet	  var	  för	  stort	  när	  det	  gällde	  kunskapskrav.	  I	  och	  med	  att	  det	  i	  den	  nya	  
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reformen	  finns	  ett	  centralt	  innehåll	  i	  kursplanen	  blir	  det	  mer	  begripligt,	  för	  både	  lärare	  
och	  elever,	  vad	  som	  är	  det	  obligatoriska	  innehållet	  (Skolverket,	  2011a).	  	  	  
	  
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.	  En	  viktig	  slutsats	  som	  
skolinspektionen	  fått	  genom	  granskningen	  är	  att	  kvaliteten	  i	  undervisningen	  varierar	  
mellan	  skolor	  och	  dessutom	  inom	  skolorna.	  Flera	  elever	  får	  inte	  den	  musikundervisning	  
de	  har	  rätt	  till.	  Deras	  möjligheter	  att	  utveckla	  kunskaper	  inom	  ämnet	  och	  nå	  målen	  är	  
inte	  likvärdiga.	  Musikämnet	  är	  ett	  av	  de	  ämnen	  som	  har	  den	  minsta	  garanterade	  
undervisningstiden.	  I	  timplanen	  är	  totalt	  230	  timmar	  anslagna	  för	  musikämnet,	  vilket	  
kan	  jämföras	  med	  idrottsämnet	  som	  har	  500	  timmar	  eller	  svenskämnet	  som	  har	  1490	  
timmar.	  Under	  granskningen	  kom	  det	  fram	  att	  eleverna	  uppskattar	  musikämnet.	  De	  
uttrycker	  ofta	  att	  de	  mår	  bra	  av	  musik	  och	  att	  ämnet	  är	  ett	  viktigt	  andningshål	  som	  en	  
kontrast	  till	  de	  mer	  teoretiska	  ämnena	  i	  skolan.	  

2.3	  Den	  kulturella	  förändringen	  av	  skolan	  
Synen	  på	  kultur	  har	  förändrats	  genom	  tiderna	  i	  takt	  med	  att	  samhället	  har	  förändrats	  
(Andersson,	  1999).	  Det	  finns	  idag,	  i	  vår	  postmoderna	  tid,	  andra	  perspektiv	  på	  vad	  som	  
är	  kultur	  och	  vad	  som	  är	  kunskap,	  än	  den	  syn	  som	  fanns	  tidigare,	  och	  detta	  måste	  
beaktas	  även	  i	  skolan.	  Samhället	  har	  förändrats	  på	  flera	  olika	  sätt	  både	  ekonomiskt,	  
politiskt	  och	  teknologiskt,	  menar	  Andersson.	  Medieexplosionen	  är	  en	  stor	  orsak	  till	  de	  
kulturella	  förändringarna,	  eftersom	  exempelvis	  flera	  litterära	  verk	  som	  skapades	  under	  
modernismen	  nu	  kommer	  att	  ersättas	  av	  en	  mediekultur	  och	  inte	  längre	  
uppmärksammas	  på	  samma	  sätt	  som	  tidigare.	  Skolan	  har	  ett	  stort	  ansvar	  när	  det	  
handlar	  om	  ungdomars	  kulturella	  identitet	  och	  att	  det	  stora	  kulturella	  utbudet	  bör	  bli	  en	  
verklighet	  för	  alla	  ungdomar	  med	  hjälp	  av	  skolan.	  Den	  kulturella	  identiteten	  hos	  
ungdomar	  förändras	  i	  takt	  med	  att	  samhället	  gör	  det.	  Dagens	  pedagoger	  står	  därför	  inför	  
en	  utmaning	  när	  det	  gäller	  att	  hänga	  med	  i	  kulturutvecklingen.	  	  
	  
Skolan	  är	  kultur	  och	  skapar	  ständigt	  kultur	  genom	  sin	  befintlighet,	  skriver	  Thavenius	  
(1999).	  Elever	  får	  sin	  verklighetsbild	  och	  en	  hel	  del	  av	  sina	  värderingar	  genom	  skolan.	  
De	  får	  dessa	  på	  olika	  sätt,	  exempelvis	  genom	  att	  lärare	  förmedlar,	  läromedel,	  eller	  att	  
eleverna	  själva	  får	  utforska	  och	  ta	  reda	  på	  saker.	  Den	  försynta	  estetiken	  klagar	  ofta	  på	  
att	  skolan	  skiljer	  praktiskt	  arbete	  och	  teoretiskt	  arbete	  åt.	  Under	  slutet	  av	  90-‐talet	  
beskrivs	  hur	  den	  estetiska	  kulturen	  hade	  en	  ganska	  svag	  ställning	  i	  skolan,	  vilket	  har	  lett	  
till	  att	  det	  ställts	  ett	  krav	  på	  mer	  kultur	  i	  skolan.	  Där	  ska	  elevers	  skapande	  få	  större	  
utrymme.	  Enligt	  Thavenius	  skulle	  det	  inte	  skada	  om	  fantasi,	  kreativitet	  och	  skapande	  
fick	  större	  plats	  i	  undervisningen.	  Lusten	  att	  lära	  och	  skapande	  arbete	  borde	  sålunda	  ha	  
en	  större	  roll	  i	  skolan,	  enligt	  Thavenius	  (2003).	  Han	  skriver	  vidare	  att	  många	  stunder	  i	  
skolan	  skulle	  kunna	  göras	  mer	  lustfyllda	  med	  hjälp	  av	  estetik.	  Han	  menar	  att	  samtidigt	  
som	  hjärnan	  får	  utvecklas	  och	  arbeta	  i	  kärnämnena,	  så	  utvecklar	  elever	  sin	  kreativitet	  
när	  de	  går	  på	  teater	  eller	  snickrar.	  
	  	  
Skolan	  bör	  medverka	  till	  att	  den	  kulturella	  friställningen	  blir	  verklig	  för	  alla	  ungdomar,	  
var	  i	  landet	  de	  än	  befinner	  sig,	  skriver	  Andersson	  (1999).	  Likaså	  skriver	  Qvarsell	  (2012)	  
att	  estetik	  handlar	  om	  barn	  och	  ungdomars	  möjligheter	  att	  fantisera	  och	  att	  skapa,	  vilket	  
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kan	  användas	  i	  skolan	  i	  lekande	  form.	  Enligt	  Qvarsell	  handlar	  det	  estetiska	  om	  det	  som	  
berör	  och	  det	  som	  engagerar.	  	  
	  
I	  den	  nuvarande	  kursplanen	  för	  musikämnet	  i	  grundskolan	  finns	  beskrivet	  att	  
undervisningen	  ska	  ge	  elever	  möjlighet	  att	  utveckla	  sin	  musikaliska	  kreativitet	  
(Skolverket,	  2011a).	  Det	  är	  också	  ett	  kunskapskrav	  för	  att	  få	  ett	  godkänt	  betyg	  i	  årskurs	  
sex,	  att	  eleven	  kan,	  utifrån	  egna	  musikaliska	  idéer,	  bidra	  till	  at	  skapa	  musik	  med	  hjälp	  av	  
röst,	  instrument	  eller	  digitala	  verktyg	  (Skolverket).	  	  

2.4	  Den	  politiska	  styrningen	  av	  skolan	  
Jag	  har	  tagit	  med	  dessa	  texter,	  trots	  att	  de	  inte	  tar	  upp	  musikämnet	  specifikt,	  därför	  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.	  
	  
Ett	  utbildningssystem	  har	  olika	  innebörd	  och	  effekter	  för	  olika	  grupper	  i	  samhället,	  
skriver	  Lindensjö	  och	  Lundgren	  (2000).	  Utbildningen	  ifrågasätts	  inte	  så	  länge	  den	  till	  
synes	  genomför	  vad	  som	  allmänt	  uppfattas	  som	  dess	  uppgift,	  och	  har	  en	  samhällelig	  
legitimitet	  och	  tilltro.	  Lindensjö	  och	  Lundgren	  pekar	  på	  att	  decentraliseringen	  av	  skolan	  
ökar	  skillnaderna	  mellan	  skolor	  genom	  att	  eleverna	  inte	  får	  likvärdiga	  möjligheter.	  	  
	  
Skolan	  är	  idag	  en	  politiskt	  styrd	  verksamhet.	  Pierre	  (2007)	  betonar	  vikten	  av	  politikers	  
styrande	  för	  verksamheten	  i	  skolan,	  men	  också	  hur	  lärarnas	  roller	  förändras	  och	  hur	  
skolan	  försöker	  hantera	  nya	  utmaningar.	  Skolan	  är	  en	  organisation	  som	  uttrycker	  och	  
förmedlar	  normer	  och	  värderingar.	  Lärare	  och	  rektorer	  har	  tydliga	  föreställningar	  om	  
betydelsen	  som	  deras	  arbete	  har,	  och	  de	  har	  också	  tydliga	  mål	  för	  sin	  verksamhet.	  Dessa	  
mål	  och	  normer	  bestämmer	  i	  sin	  tur	  hur	  verksamheten	  ser	  ut,	  vilken	  konstrueras	  så	  att	  
den	  blir	  ett	  så	  bra	  verktyg	  för	  eleverna	  som	  möjligt.	  	  	  
	  
I	  ett	  centraliserat	  system	  kan	  politikerna	  ha	  som	  mål	  att	  alla	  kommuner	  i	  hela	  landet	  ska	  
ha	  likvärdig	  skola	  (Pierre,	  2007).	  I	  dagens	  decentraliserade	  system	  kan	  dessa	  mål	  inte	  
uppnås,	  i	  och	  med	  att	  varje	  kommun	  sköter	  sitt	  eget.	  Skolorna	  kan	  alltså	  se	  mycket	  olika	  
ut	  beroende	  på	  vilken	  kommun	  skolan	  befinner	  sig	  i.	  Å	  andra	  sidan	  möjliggör	  detta	  
andra	  politiska	  mål	  såsom	  lokal	  anpassning	  samt,	  variation	  på	  skolornas	  inriktning	  och	  
huvudmannaskap,	  enligt	  Pierre.	  	  
	  
Decentraliseringen	  av	  skolan,	  som	  skedde	  på	  1990-‐talet,	  har	  skapat	  en	  otydlig	  politisk	  
styrning	  av	  skolan,	  enligt	  Pierre	  (2007).	  Denna	  otydlighet	  beror	  till	  viss	  del	  på	  att	  det	  nu	  
finns	  fler	  aktörer	  än	  tidigare,	  som	  är	  med	  och	  formulerar	  mål	  och	  normer	  för	  
skolarbetet.	  Dessa	  är	  utbildningsdepartementet,	  skolverket,	  och	  andra	  statliga	  
myndigheter,	  samt	  kommunala	  politiker	  och	  professionella	  organisationer.	  Dessa	  
tillsammans	  formulerar	  otydliga	  motstridiga	  mål.	  Att	  styrningen	  blir	  otydlig	  beror	  också	  
på	  att	  centrala	  styrdokument	  som	  skollagen	  i	  sig	  själv	  innefattar	  motsägelser,	  som	  blir	  
tydliga	  när	  regler	  sätts	  in	  i	  skolan.	  Ett	  exempel	  på	  dessa	  motsägelser	  är	  att	  skollagen	  
säger	  att	  skolan	  ska	  vara	  neutral	  när	  det	  kommer	  till	  olika	  religioner,	  men	  samtidigt	  
säger	  också	  skollagen	  att	  undervisningen	  ska	  präglas	  av	  den	  etik	  som	  förvaltas	  av	  
kristen	  tradition	  och	  västerländsk	  humanism.	  Skolan	  förväntas	  också	  hjälpa	  invandrare	  
att	  komma	  in	  i	  det	  svenska	  samhället	  och	  den	  svenska	  kulturen,	  samtidigt	  som	  skolan	  
också	  förväntas	  uppmuntra	  till	  stor	  mångfald	  och	  försvara	  olika	  invandrargruppers	  
kulturer.	  Sådana	  exempel	  på	  motsättningar	  blir	  inte	  alltid	  tydliga	  och	  självklara	  när	  
lagtext	  och	  läroplaner	  skrivs,	  men	  de	  orsakar	  problem	  i	  verksamheterna	  när	  dess	  mål	  
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ska	  följas.	  Pierre	  menar	  att	  dessa	  problem	  uppstår	  när	  politiska	  kompromisser	  
integreras	  i	  styrsystemet	  och	  de	  blir	  uppmärksammade	  först	  när	  lärare,	  skolchefer	  och	  
rektorer	  vänder	  sig	  till	  styrdokumenten	  för	  att	  få	  hjälp	  i	  hanteringen	  av	  särskilda	  
ärenden.	  	  
	  
Den	  minskade	  styrningen	  i	  systemet	  har	  gjort	  att	  pedagogen	  har	  fått	  större	  frihet	  att	  
tillsammans	  med	  sina	  kollegor	  forma	  den	  pedagogiska	  verksamheten,	  men	  det	  ökade	  
handlingsutrymmet	  medför	  också	  att	  pedagogen	  inte	  längre	  har	  ett	  tydligt	  regelverk	  att	  
stödja	  sig	  emot	  när	  det	  gäller	  hanteringen	  av	  särskilda	  frågor.	  Därför	  är	  dagens	  lärarroll	  
mer	  komplicerad	  än	  den	  var	  innan	  decentraliseringen.	  Kravet	  på	  myndighetsutövning	  
finns	  fortfarande	  kvar,	  men	  pedagogen	  ska	  nu	  ta	  en	  mer	  självständig	  ställning	  i	  
värdefrågor	  (Pierre,	  2007).	  	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  forskningsmetod,	  val	  av	  informanter,	  
genomförandet	  av	  studien	  samt	  hur	  har	  datamaterialet	  har	  bearbetats	  och	  analyserats.	  
Vidare	  redogörs	  för	  studiens	  etiska	  överväganden	  samt	  för	  dess	  giltighet	  och	  
trovärdighet.	  	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Den	  metod	  jag	  har	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  i	  min	  studie	  är	  den	  kvalitativa	  intervjun.	  
Eftersom	  jag	  i	  min	  studie	  vill	  få	  reda	  på	  vilken	  syn	  några	  rektorer	  och	  musiklärare	  har	  på	  
musikämnet	  på	  högstadiet	  är	  den	  kvalitativa	  intervjun	  den	  metod	  jag	  anser	  vara	  
lämpligast.	  I	  en	  kvalitativ	  intervju	  kan	  jag	  som	  intervjuare	  få	  så	  uttömmande	  och	  
djupgående	  svar	  som	  möjligt	  av	  informanterna,	  vilken	  är	  fördelen	  med	  denna	  metod	  
(Johansson	  och	  Svedner,	  2006).	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  bygger	  på	  att	  endast	  
frågeområdena	  är	  bestämda	  i	  förväg,	  medan	  frågorna	  kan	  variera	  från	  intervju	  till	  
intervju.	  Intervjuaren	  kan	  dock	  leda	  informanten	  i	  olika	  riktningar,	  kanske	  mot	  det	  mål	  
intervjuaren	  vill	  komma	  fram	  till,	  genom	  att	  ställa	  alltför	  strukturerade	  frågor.	  Detta	  gör	  
att	  intervjun	  kan	  övergå	  till	  en	  strukturerad	  intervju,	  eller	  nästan	  en	  muntlig	  enkät.	  Då	  
kan	  det	  leda	  till	  att	  intervjuaren	  inte	  lyssnar	  på	  svaren	  från	  informanten,	  utan	  istället	  
sitter	  och	  tänker	  på	  vilka	  frågor	  denne	  ska	  ställa	  härnäst.	  Det	  finns	  därmed	  en	  risk	  att	  
intervjun	  kan	  bli	  ett	  osammanhängande	  samtal,	  skriver	  Johansson	  och	  Svedner.	  	  
	  
Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  beskriver	  den	  kvalitativa	  forskningsmetoden	  som	  ett	  
hantverk,	  där	  det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  intervjuaren	  är	  aktiv	  och	  lyhörd	  för	  att	  intervjun	  
skall	  utvecklas.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2006)	  skriver	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
intervjuaren	  är	  väl	  förberedd	  innan	  denne	  ger	  sig	  ut	  för	  att	  intervjua	  informanterna.	  Att	  
intervjua	  innebär	  att	  intervjuaren	  redan	  i	  förväg	  har	  bestämt	  fasta	  frågeområden,	  men	  
att	  själva	  frågorna	  kan	  variera	  från	  intervju	  till	  intervju	  beroende	  på	  vad	  som	  tas	  upp	  i	  
samtalet.	  Detta	  förutsätter	  att	  intervjuaren	  är	  lyhörd	  och	  observant	  på	  vad	  informanten	  
berättar	  och	  anammar	  detta.	  Det	  är	  viktigt	  att	  den	  som	  intervjuar	  har	  rikligt	  med	  
bakgrundsfakta	  och	  tydligt	  bestämda	  frågeställningar	  i	  förväg	  för	  att	  kunna	  genomföra	  
en	  så	  seriös	  och	  relevant	  intervju	  som	  möjligt.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  under	  samtalet	  
låta	  informanten	  få	  tid	  på	  sig	  att	  tänka	  efter	  och	  hinna	  svara	  så	  detaljerat	  som	  möjligt	  på	  
frågorna.	  Det	  är	  annars	  lätt	  att	  intervjuaren	  är	  rädd	  att	  det	  ska	  bli	  tyst,	  och	  raskar	  på	  
med	  nya	  frågor,	  vilket	  leder	  till	  att	  informanten	  kan	  glömma	  bort	  vissa	  detaljer	  som	  
denne	  annars	  skulle	  dragit	  sig	  till	  minnes	  och	  berättat.	  Johansson	  och	  Svedner	  skriver	  
att	  den	  kvalitativa	  intervjun	  kan	  ge	  ett	  större	  resultat	  av	  att	  intervjuaren	  inte	  pratar	  på	  
för	  mycket	  och	  ställer	  för	  mycket	  frågor.	  De	  beskriver	  ett	  scenario	  där	  intervjuaren	  
ställer	  en	  öppen	  fråga	  och	  exempelvis	  ber	  informanten	  berätta	  om	  en	  händelse,	  vilket	  
informanten	  gör	  och	  därefter	  uppstår	  en	  tystnad	  där	  informanten	  tänker	  efter	  om	  det	  
finns	  något	  mer	  att	  säga.	  Det	  är	  då	  viktigt,	  anser	  Johansson	  och	  Svedner,	  att	  inte	  avbryta	  
tankemönstret	  hos	  informanten,	  utan	  kunna	  låta	  det	  vara	  tyst	  en	  stund.	  	  	  	  
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3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Jag	  valde	  att	  använda	  mig	  av	  den	  kvalitativa	  intervjun	  eftersom	  jag	  vill	  få	  en	  djupare	  bild	  
av	  några	  personer	  på	  ett	  fåtal	  skolor	  istället	  för	  att	  få	  en	  övergripande	  bild	  över	  fler	  
skolor,	  som	  en	  enkät	  skulle	  gett	  ett	  bättre	  svar	  på.	  Jag	  ville	  också	  personligen	  träffa	  och	  
samtala	  med	  dessa	  personer	  samt	  kunna	  ställa	  följdfrågor	  om	  jag	  tyckte	  att	  något	  de	  sa	  
var	  extra	  intressant	  eller	  oväntat.	  	  

3.2.2	  Urval	  
Jag	  valde	  ut	  två	  grundskolor	  i	  västra	  Sverige	  där	  jag	  valde	  att	  intervjua	  en	  rektor	  och	  en	  
musiklärare	  på	  vardera	  skola.	  Anledningen	  till	  detta	  val	  av	  informanter	  var	  att	  jag	  ville	  få	  en	  
bild	  av	  både	  rektorns	  och	  musiklärarens	  syn	  på	  musikämnet	  på	  de	  olika	  skolorna	  för	  att	  se	  
om	  deras	  uppfattningar	  och	  åsikter	  skulle	  likna	  varandra	  eller	  skilja	  sig	  åt.	  Jag	  hade	  ingen	  
förkunskap	  eller	  förutfattad	  mening	  om	  någon	  av	  skolorna.	  Jag	  hade	  inte	  heller	  varit	  på	  
någon	  av	  skolorna	  eller	  tidigare	  träffat	  någon	  av	  de	  intervjuade.	  	  
	  
Här	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  informanterna.	  Med	  tanke	  på	  anonymitet	  har	  de	  i	  denna	  
studie	  fått	  andra	  namn:	  	  
	  
Rektor	  Anders	  
Anders	  är	  ca	  40	  år,	  och	  har	  arbetat	  som	  rektor	  i	  9	  år,	  dock	  bara	  i	  tre	  månader	  på	  den	  skola	  
han	  nu	  arbetar.	  Han	  arbetar	  på	  en	  högstadieskola	  i	  västra	  Sverige,	  och	  utbildade	  sig	  till	  
grundskollärare	  i	  svenska	  och	  engelska	  från	  början.	  Anders	  har	  dessutom	  en	  
magisterexamen	  både	  i	  engelska	  och	  i	  ledarskap	  och	  även	  en	  rektorsutbildning.	  	  
	  
Rektor	  Johan	  
Johan	  är	  en	  man	  i	  40-‐årsåldern,	  som	  började	  arbeta	  som	  rektor	  för	  ca	  sju	  månader	  sedan	  på	  
en	  skola	  i	  västra	  Sverige.	  Innan	  det	  arbetade	  han	  under	  ett	  år	  som	  biträdande	  rektor	  på	  en	  
annan	  skola.	  Han	  har	  i	  grunden	  en	  lärarutbildning	  inom	  svenska	  och	  SO,	  och	  han	  har	  tidigare	  
undervisat	  i	  dessa	  ämnen	  i	  årskurserna	  4-‐9.	  	  
	  
Musiklärare	  Mattias	  
Mattias	  är	  i	  35-‐40-‐årsåldern.	  Han	  utbildade	  sig	  till	  tvåämneslärare,	  och	  tog	  examen	  1997.	  
Efter	  sin	  examen	  har	  Mattias	  arbetat	  på	  två	  olika	  högstadieskolor	  innan	  han	  för	  ca	  ett	  år	  
sedan	  började	  på	  den	  skola	  han	  nu	  arbetar	  på.	  Mattias	  arbetar	  nu	  dessutom	  halvtid	  på	  
kulturskolan	  i	  kommunen.	  Mattis	  arbetar	  på	  samma	  skola	  som	  Anders	  är	  rektor	  på.	  	  	  	  
	  
Musiklärare	  Anna	  
Anna	  är	  i	  30–35-‐årsåldern	  och	  är	  utbildad	  tvåämneslärare	  inom	  musik	  och	  religion.	  Efter	  att	  
hon	  tagit	  sin	  examen	  vid	  musikhögskolan	  2004	  började	  hon	  arbeta	  på	  skolan	  hon	  nu	  är	  
anställd	  på,	  Anna	  arbetar	  på	  samma	  skola	  som	  Johan	  är	  rektor	  på.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Jag	  tog	  kontakt	  med	  dessa	  fyra	  informanter	  via	  telefon	  och	  mail,	  och	  vi	  bestämde	  tid	  och	  
plats	  för	  intervjuerna.	  Alla	  intervjuer	  ägde	  rum	  på	  deras	  arbetsplatser.	  Varje	  intervju	  
varade	  i	  ca	  40	  minuter,	  och	  dokumenterades	  med	  hjälp	  av	  min	  inspelningsapparat,	  en	  så	  
kallad	  Zoom.	  Jag	  satt	  ensam	  med	  informanterna	  på	  deras	  kontor	  eller	  
undervisningsrum,	  och	  samtalade	  om	  de	  frågor	  jag	  hade	  att	  ställa	  till	  dem.	  Jag	  började	  
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samtliga	  intervjuer	  med	  att	  be	  informanten	  berätta	  lite	  om	  sig	  själv.	  Jag	  försökte	  
samtidigt	  visa	  intresse	  för	  personen	  och	  intressera	  mig	  för	  vad	  denne	  faktiskt	  sade.	  Jag	  
fortsatte	  sedan	  med	  att	  beskriva	  mitt	  syfte	  och	  varför	  jag	  genomförde	  denna	  intervju,	  
och	  även	  berätta	  lite	  om	  mig	  själv.	  Därefter	  började	  vi	  prata	  kring	  de	  frågor	  jag	  hade.	  
Stämningen	  i	  rummet	  var	  god	  vid	  alla	  fyra	  intervjuer	  och	  jag	  fick	  känslan	  av	  att	  alla	  
informanter	  verkligen	  ville	  ge	  mig	  så	  bra	  material	  som	  möjligt	  att	  arbeta	  vidare	  med.	  Jag	  
hade	  inte	  så	  många	  fasta	  frågor	  nedskrivna	  innan,	  utan	  bara	  några	  få,	  stora,	  
övergripande	  frågeområden	  om	  vilken	  syn	  informanten	  hade	  på	  musikämnets	  status,	  
musikämnets	  resurser	  och	  musikämnets	  funktion.	  Resterande	  frågor	  kom	  jag	  på	  under	  
samtalet	  med	  informanten,	  då	  dialogen	  oss	  emellan	  ledde	  till	  olika	  följdfrågor.	  	  	  	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Jag	  transkriberade	  alla	  intervjuerna	  på	  datorn,	  ord	  för	  ord.	  Jag	  har	  inte	  utelämnat	  något	  
som	  fanns	  med	  på	  inspelningen.	  Jag	  transkriberade	  intervjuerna	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  
efter	  intervjutillfället,	  medan	  jag	  fortfarande	  hade	  dem	  färska	  i	  minnet.	  Jag	  lyssnade	  
noga	  efter	  hur	  meningarna	  sades,	  till	  exempel	  om	  de	  lät	  glada,	  arga	  förvånade	  och	  så	  
vidare,	  och	  gjorde	  därefter	  små	  anteckningar	  eller	  tecken	  efter	  dessa	  meningar,	  så	  att	  
jag,	  med	  tanke	  på	  validiteten,	  inte	  skulle	  tolka	  dem	  annorlunda	  när	  jag	  sedan	  läste	  dem	  
igen.	  När	  alla	  fyra	  intervjuer	  var	  transkriberade	  och	  klara	  skrev	  jag	  ut	  dem,	  läste	  igenom	  
dem	  och	  strök	  över	  med	  överstrykningspennor	  i	  olika	  färger	  kring	  de	  teman	  
informanterna	  hade	  pratat	  om.	  Utifrån	  dessa	  teman	  lades	  en	  grund	  för	  vilka	  rubriker	  jag	  
skulle	  komma	  att	  använda	  mig	  av	  i	  resultatkapitlet.	  	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
För	  att	  genomföra	  en	  studie	  av	  detta	  slag	  är	  det	  viktigt	  att	  följa	  de	  riktlinjer	  som	  finns,	  i	  
form	  av	  anonymitet,	  tystnadsplikt	  som	  konfidentialitet	  och	  kravet	  på	  informerat	  
samtycke.	  Sedan	  första	  januari	  2004	  är	  det	  lag	  på	  att	  forskning	  endast	  får	  genomföras	  
om	  forskningspersonerna,	  informanterna,	  har	  godkänt	  medverkan	  till	  den	  forskning	  
som	  avser	  henne	  eller	  honom	  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	  genom	  att	  få	  höra	  mitt	  syfte,	  
och	  vad	  jag	  ville	  med	  denna	  studie.	  De	  fick	  också	  information	  om	  att	  deras	  deltagande	  i	  
studien	  är	  helt	  frivilligt,	  att	  det	  kan	  avbrytas	  när	  som	  helst,	  och	  att	  det	  bara	  är	  jag,	  och	  
eventuellt	  min	  handledare,	  som	  lyssnar	  på	  och	  bearbetar	  inspelningen	  av	  intervjuerna.	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  verkligen	  undersöka	  det	  som	  studien	  är	  avsedd	  att	  undersöka	  
för	  att	  den	  ska	  vara	  trovärdig.	  Studier	  har	  visat	  på	  att	  både	  intervjupersonernas	  och	  
forskarnas	  förväntningar	  oavsiktligt	  kan	  påverka	  intervjuns	  resultat	  (Kvale,	  2009).	  
Under	  intervjuerna	  försökte	  jag	  hela	  tiden	  att	  inte	  ställa	  ledande	  frågor	  som	  skulle	  
kunna	  leda	  till	  att	  informanterna	  gav	  mig	  det	  svar	  som	  jag	  kanske	  förväntade	  mig.	  Jag	  
försökte	  inte	  heller	  ställa	  frågor	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  informanterna	  svarade	  det	  de	  
trodde	  att	  jag	  förväntade	  mig	  höra.	  Kvale	  anser	  att	  validera	  är	  att	  kontrollera,	  
teoretisera	  och	  att	  ifrågasätta.	  Jag	  har	  varit	  noga	  med	  att	  tolka	  informationen	  jag	  fått	  på	  
ett	  kritiskt	  sätt.	  Jag	  har	  också	  kontrollerat	  att	  jag	  inte	  misstolkat	  de	  skrivna	  orden	  i	  
transkriberingarna	  jag	  gjort,	  och	  på	  så	  vis	  gett	  en	  missvisande	  bild	  i	  resultatdelen.	  Kvale	  
skriver	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  bakgrundstexterna	  färska	  i	  minnet	  när	  intervjuerna	  
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genomförs,	  så	  att	  intervjuaren	  tar	  reda	  på	  det	  som	  är	  relevant	  för	  studien.	  Jag	  kan	  själv	  
känna,	  så	  här	  efter	  intervjuerna,	  att	  jag	  innan	  intervjuerna	  kunde	  ha	  varit	  ännu	  mer	  
påläst	  när	  det	  gäller	  bakgrundsmaterialet,	  då	  jag	  på	  ett	  lättare	  sätt	  skulle	  ha	  kunnat	  
anpassa	  och	  utöka	  mina	  frågor.	  Eftersom	  jag	  var	  noggrann	  när	  jag	  transkriberade,	  
analyserade	  och	  arbetade	  med	  min	  studie,	  anser	  jag	  att	  studien	  är	  trovärdig.	  	  
	  
Av	  de	  skolor	  jag	  besökte	  hade	  jag	  aldrig	  tidigare	  varit	  på	  någon	  av	  dem.	  Jag	  hade	  inte	  
heller	  träffat	  någon	  av	  de	  informanter	  jag	  intervjuade.	  Alla	  de	  fyra	  intervjuerna	  blev	  
ungefär	  lika	  långa.	  När	  jag	  tog	  kontakt	  med	  rektorn	  på	  vardera	  skola,	  upplyste	  de	  båda	  
mig	  om	  att	  de	  hade	  väldigt	  mycket	  att	  göra	  och	  att	  de	  kunde	  få	  en	  tid	  med	  mig	  om	  jag	  
höll	  mig	  inom	  en	  tid	  på	  ca	  40	  minuter	  och	  inte	  mer.	  	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  analyserna	  av	  intervjuerna.	  De	  övergripande	  
teman	  som	  presenteras	  är	  musikämnets	  funktion,	  musikämnets	  status	  samt	  de	  
ekonomiska	  resurserna	  för	  ämnet.	  	  

4.1	  Musikämnets	  funktion	  	  	  	  	  	  
Under	  denna	  rubrik	  beskriver	  jag	  utifrån	  samtalen	  jag	  och	  informanterna	  haft	  vilken	  
betydelse	  och	  funktion	  de	  intervjuade	  anser	  att	  musikämnet	  har	  på	  den	  skola	  där	  de	  
arbetar.	  	  	  

4.1.1	  Musik	  som	  sammanhållning	  och	  samarbete	  	  
Något	  som	  alla	  informanterna	  var	  eniga	  om	  var	  att	  musik	  är	  ett	  viktigt	  ämne	  för	  att	  det	  
skapar	  sammanhållning,	  gemenskap	  och	  god	  samarbetsförmåga.	  Detta	  i	  och	  med	  att	  
eleverna	  spelar	  tillsammans	  och	  måste	  vara	  lyhörda	  med	  sina	  klasskompisar	  för	  att	  det	  
ska	  kunna	  bli	  ett	  bra	  resultat.	  Vikten	  av	  sammanhållning	  och	  samarbetsförmåga	  märks	  
extra	  tydligt	  när	  eleverna	  spelar	  tillsammans,	  i	  exempelvis	  en	  ensemble.	  Lärare	  Anna	  
tror	  inte	  att	  undervisningen	  i	  andra	  estetiska	  ämnen	  som	  exempelvis	  bild	  och	  slöjd,	  är	  
lika	  beroende	  av	  samarbete	  som	  musikundervisningen:	  	  

	  
Jaa...	  ämnet	  har	  ju	  ett	  väldigt	  högt	  sam…	  alltså	  samspelskrav.	  Jag	  tänker	  på	  
andra	  praktiska	  ämnen,	  slöjd	  och	  bild	  så…	  så	  bygger	  det	  ändå	  på	  någon	  slags...	  
mer	  i	  alla	  fall...	  kanske	  inte	  alltid...	  men	  individuell	  arbetstakt	  liksom.	  Du	  har	  
ditt	  eget	  projekt,	  och	  jobbar	  på	  din	  fågelholk	  eller…	  […]	  Här	  kan	  vi	  inte	  spela	  
en	  låt	  i	  14	  olika	  tempon,	  det	  blir	  inte	  bra,	  utan	  det…	  krävs	  verkligen	  att	  man	  
försöker	  få	  ihop	  gruppen	  och	  att	  de	  är	  lyhörda,	  och	  att	  man	  verkligen	  hör	  
varandra	  och	  får	  ihop	  ett	  samspel.	  (Anna)	  	  
	  

Liksom	  Anna	  belyser	  även	  rektorerna	  Johan	  och	  Anders	  att	  musik	  är	  ett	  ämne	  där	  
eleverna	  ska	  kunna	  uttrycka	  sina	  känslor,	  kunna	  växa	  som	  människor	  och	  använda	  
musiken	  som	  ett	  socialt	  verktyg	  för	  att	  samarbeta	  med	  varandra	  och	  skapa	  gemenskap.	  
Människor	  från	  olika	  kulturer	  har	  i	  alla	  tider	  kunnat	  samlas	  kring	  musik,	  vilken	  även	  har	  
utgjort	  en	  mycket	  central	  del	  i	  deras	  liv,	  uttrycker	  Johan.	  	  	  	  
	  
På	  rektor	  Anders	  och	  lärare	  Mattias	  skola	  har	  de	  något	  de	  kallar	  för	  lärgrupper,	  i	  stället	  
för	  vanliga	  klasser.	  Det	  innebär	  att	  eleverna	  är	  indelade	  i	  lite	  mindre	  basgrupper,	  och	  
dessa	  basgrupper	  sätts	  samman	  till	  lite	  större	  lärgrupper.	  Lärgrupperna	  i	  sin	  tur	  byts	  ut,	  
eller	  ändras	  om	  ungefär	  en	  gång	  varje	  år.	  På	  så	  sätt	  får	  eleverna	  chans	  att	  lära	  känna	  fler	  
än	  bara	  sin	  egen	  klass	  under	  sina	  3	  år	  på	  högstadiet.	  Anders	  tror	  att	  detta	  system	  särskilt	  
gynnar	  musikämnet.	  Elever	  som	  till	  exempel	  är	  lite	  blyga,	  eller	  som	  går	  i	  en	  klass	  där	  det	  
inte	  är	  så	  populärt	  att	  uttrycka	  sig	  kan	  gynnas	  extra	  mycket	  av	  dessa	  lärgrupper,	  då	  
musik	  är	  ett	  ämne	  som	  är	  väldigt	  personligt,	  och	  där	  eleverna	  uttrycker	  sig	  väldigt	  
mycket.	  	  Då	  har	  de	  alltid	  en	  chans	  att	  få	  en	  bättre	  lärgrupp	  nästa	  gång,	  i	  stället	  för	  att	  gå	  i	  
samma	  klass	  i	  3	  hela	  år,	  tror	  Anders.	  	  
	  
Rektor	  Anders	  anser	  också	  att	  musikämnet	  är	  jätteviktigt,	  eftersom	  det	  är	  någonting	  
som	  skapar	  en	  sammanhållning	  på	  skolan.	  Musik	  är	  någonting	  som	  både	  elever	  och	  
lärare	  på	  skolan	  kan	  samlas	  kring	  och	  det	  skapar	  gemenskap.	  Han	  tycker	  att	  detta	  märks	  
extra	  tydligt	  när	  det	  finns	  duktiga,	  driftiga	  musiklärare	  på	  skolan,	  för	  då	  är	  musiken	  
någonting	  som	  hela	  skolan	  kan	  samlas	  kring.	  	  	  	  
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4.1.2	  Musikämnet	  som	  andhämtning	  	  
Det	  betonas,	  av	  rektor	  Anders	  framförallt,	  att	  musikämnet	  är	  viktigt	  på	  grund	  av	  att	  det	  
hjälper	  upp	  och	  kompenserar	  andra,	  mer	  teoretiska	  ämnen:	  	  
	  

Ähh...	  ett	  ämne	  som	  är	  viktigt	  så	  att	  eleverna	  får	  lite	  andhämtning	  mellan	  
liksom	  tunga,	  teoretiska	  ämnen,	  svenska,	  engelska	  matte.	  Så	  att…	  svenska…	  
alltså...	  praktiskestetiska	  ämnen	  är	  ju	  viktiga	  i	  och	  med	  att	  de...	  de	  
kompletterar	  ju	  de	  andra	  lite	  mer	  tunga…	  tunga	  ämnena.	  Så	  att	  det	  är	  
jätteviktigt	  med	  bra	  verksamhet	  så	  att	  eleverna	  får	  kraft	  och	  energi	  till	  
svenska,	  engelska,	  matte.	  (Anders)	  	  	  

	  
Genom	  musikämnet	  får	  eleverna	  lite	  rolig	  och	  lustfylld	  andhämtning,	  så	  att	  de	  sedan	  har	  
mer	  energi	  kvar	  till	  att	  ta	  sig	  an	  de	  större,	  mer	  tunga	  och	  teoretiska	  ämnena,	  berättar	  
Anders.	  	  
	  
Rektor	  Johan	  reflekterar	  kring	  att	  elever	  som	  har	  det	  svårt	  med	  de	  mer	  teoretiska	  
ämnena	  kan	  få	  lite	  mer	  utlopp	  för	  sin	  kreativitet,	  och	  få	  visa	  sig	  lite	  mer	  i	  de	  mer	  
praktiskt	  estetiska	  ämnena	  som	  då	  exempelvis	  musikämnet.	  Han	  anser	  det	  viktigt	  för	  att	  
eleverna	  ska	  få	  känna	  känslan	  av	  att	  jag	  kan	  och	  därigenom	  få	  en	  glädjefylld	  upplevelse.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4.1.3	  Där	  musikämnet	  framträder	  	  	  	  
Samtliga	  informanter	  beskriver	  att	  det	  är	  musiklärarna	  som	  håller	  i	  avslutningar,	  och	  då	  
är	  det	  alltid	  elever	  som	  uppträder,	  med	  att	  spela	  och	  sjunga,	  antingen	  i	  hela	  klasser,	  eller	  
i	  mindre	  konstellationer	  och	  ensembler.	  Lärare	  Mattias	  anser	  att	  det	  är	  roligast	  om	  
eleverna	  är	  självgående	  och	  gör	  sitt	  uppträdande	  helt	  själva	  utan	  att	  han	  är	  med.	  Mattias	  
”pushar”	  också	  de	  elever	  som	  han	  tycker	  bör	  visa	  upp	  sig	  till	  att	  vara	  med	  och	  uppträda	  
på	  avslutningar.	  	  
	  
Alla	  informanter	  är	  eniga	  om	  att	  där	  musikämnet	  får	  mest	  utrymme	  och	  
uppmärksammas	  mest	  är	  under	  skolavslutningar,	  Lucia,	  shower	  och	  framträdanden	  av	  
olika	  slag.	  Musikämnet	  finns	  även	  tillgängligt	  som	  elevens	  val	  på	  de	  båda	  skolorna.	  Ingen	  
av	  skolorna	  har	  däremot	  någon	  speciell	  musikprofil.	  
	  
Rektor	  Anders	  anser	  att	  musikämnet	  är	  viktigt	  för	  att	  ha	  lunchkonserter	  och	  lite	  
happenings	  på	  skolan.	  Det	  blir	  lite	  livfullt	  och	  händer	  något	  på	  skolan	  som	  alla	  kan	  
samlas	  kring.	  Det	  ger	  skolan	  lite	  puls	  och	  identitet,	  anser	  Anders.	  	  	  

4.1.4	  Musikämnet	  som	  en	  del	  av	  den	  svenska	  kulturen	  	  
Lärare	  Anna	  berättar	  att	  på	  hennes	  skola	  finns	  väldigt	  många	  nysvenska	  elever,	  och	  hon	  
tror	  att	  musikämnet	  kan	  vara	  ett	  väldigt	  bra	  sätt	  för	  dem	  att	  få	  ta	  del	  av	  den	  svenska	  
kulturen	  och	  dess	  traditioner:	  	  

	  
De	  kan	  ju	  också	  få	  en…	  liksom	  inblick	  i…[…]	  lite	  mer	  i	  den	  svenska	  kulturen	  
och	  så	  när	  man	  följer	  musikåret…	  och	  när	  man	  sjunger	  julsånger,	  och	  när	  man	  
kommer	  till	  vår…	  alltså	  när	  man	  följer	  lite	  så.	  (Anna)	  

	  
Lärare	  Anna	  förklarar	  att	  många	  av	  de	  traditioner	  vi	  firar	  i	  Sverige	  är	  helt	  nytt	  för	  många	  
nysvenskar.	  Så	  när	  eleverna	  har	  varit	  i	  skolan	  i	  under	  ett	  helt	  år,	  har	  de	  fått	  ta	  del	  av	  de	  
traditioner	  som	  firas	  i	  Sverige,	  och	  vid	  dessa	  traditioner	  är	  ofta	  musik	  också	  ett	  stort	  
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inslag,	  som	  till	  exempel	  julsånger,	  och	  sommarlåtar	  och	  eleverna	  har	  även	  fått	  ta	  del	  av	  
den	  svenska	  visskatten,	  vilket	  ger	  en	  inblick	  i	  den	  svenska	  kulturen.	  	  
	  
Rektor	  Anders	  berättar	  att	  de	  har	  en	  vision	  i	  kommunen,	  där	  de	  utbildar	  
världsmedborgare,	  och	  i	  det	  tycker	  Anders	  att	  det	  ligger	  entreprenörskap	  och	  sociala	  
kontakter.	  Där	  tycker	  han	  att	  musikämnet	  passar	  in	  perfekt,	  eftersom	  musik	  är	  något	  
som	  håller	  folk	  samman	  och	  kan	  vara	  en	  väldigt	  social	  upplevelse.	  

4.1.5	  Musikämnet	  som	  en	  konstnärlig	  process	  
Lärare	  Mattias	  samarbetar	  gärna	  med	  lärare	  inom	  andra	  estetiska	  ämnen.	  Han	  berättar	  
att	  på	  den	  förra	  skolan	  han	  arbetade	  på	  samarbetade	  han	  med	  bildläraren	  och	  att	  de	  
gjorde	  projekt	  där	  eleverna	  fick	  arbeta	  utifrån	  konstbegreppet.	  Redovisningen	  gick	  ut	  på	  
att	  eleverna	  skulle	  skapa	  någonting	  genom	  konstnärlig	  process.	  De	  fick	  skapa	  ett	  stycke	  
konstmusik	  med	  de	  medel	  de	  hade	  tillgängliga,	  med	  fokus	  på	  samtiden,	  och	  detta	  skulle	  
också	  hänga	  ihop	  med	  bildämnet.	  Det	  kunde	  vara	  en	  performans,	  installation,	  staty,	  
någonting	  med	  ljud,	  och	  sedan	  skrevs	  det	  en	  reflektion	  runt	  detta.	  På	  den	  skola	  där	  
Mattias	  arbetar	  nu	  ligger	  inte	  musikundervisningen	  mot	  undervisningen	  i	  bild	  
schemamässigt	  på	  samma	  sätt,	  så	  det	  är	  inte	  lika	  lätt	  för	  dem	  att	  arbeta	  utifrån	  en	  
liknande	  konstnärlig	  process.	  	  
	  
Lärare	  Anna	  resonerar	  kring	  vad	  musikämnet	  har	  för	  funktion	  för	  varje	  elev,	  och	  
kommer	  fram	  till	  att	  det	  är	  väldigt	  individuellt	  från	  elev	  till	  elev.	  Vissa	  elever	  kommer	  
helt	  nya	  till	  musiklektionerna	  och	  har	  inte	  sysslat	  med	  musik	  alls	  innan,	  knappt	  hållit	  i	  
ett	  instrument.	  Dessa	  elever	  kan	  börja	  från	  noll	  och	  utvecklas	  otroligt	  mycket	  genom	  den	  
musikaliska	  och	  konstnärliga	  process	  som	  fortgår	  på	  musiklektionerna	  under	  sina	  tre	  år	  
på	  högstadiet,	  och	  sluta	  som	  väldigt	  duktiga	  musiker.	  Anna	  tror	  att	  detta	  kan	  bero	  på	  att	  
eleverna	  i	  den	  åldern	  är	  väldigt	  formbara.	  	  	  
	  
Lärare	  Mattias	  anser	  att	  en	  av	  musikämnets	  viktigaste	  funktioner	  är	  att	  skapa	  ett	  
intresse	  hos	  eleverna.	  Därför	  är	  hans	  lektioner	  ganska	  elevstyrda	  och	  Mattias	  tar	  väldig	  
hänsyn	  till	  detta,	  framför	  allt	  på	  spel-‐	  och	  ensemblelektioner.	  Genom	  att	  låta	  eleverna	  
påverka	  lektionens	  upplägg	  försöker	  Mattias	  skapa	  en	  musisk	  och	  konstnärlig	  process	  
bland	  eleverna	  där	  intresset	  hjälper	  progressionen.	  Mattias	  tycker	  att	  det	  tillför	  mest	  till	  
musiklektionerna	  när	  eleverna	  har	  ett	  stort	  medbestämmande.	  Kanske	  inte	  alltid,	  men	  
till	  stor	  del:	  	  
	  

Det	  jag	  menar	  med	  medbestämmande	  är	  […]	  jag	  kan	  ha	  en	  baktanke	  med	  vad	  
vi	  ska	  göra	  på	  en...	  på	  en	  spellektion.	  Men	  den	  baktanken	  säger	  jag	  inte,	  utan	  
jag	  går	  in	  på	  lektionen	  och	  så	  frågar	  jag	  dem	  vad	  ska…	  vad	  ska	  ni	  spela	  för	  låt	  
idag?	  Aaa,	  vi	  ska	  spela	  ”Hey	  Brother”	  med	  Avicii	  idag,	  säger	  de.	  Bra,	  säger	  jag.	  
Så	  tar	  man	  upp	  sitt	  Spotify,	  och	  så	  tar	  man	  de	  ackorden	  som	  är	  på	  den	  låten	  på	  
Avicii…	  alltså…	  de	  flesta…	  99	  %	  av	  alla	  de	  där	  låtarna	  har	  ungefär	  samma	  
ackord.	  […]	  och	  det	  jag	  hade	  tänkt	  gå	  igenom	  den	  gången	  kanske	  var	  nåt	  
exceptionellt	  kompspel	  på	  någonting,	  och	  det	  vet	  inte	  de,	  men	  det	  kommer	  
framgå	  då,	  så	  småningom.	  (Mattias)	  	  

	  
Lärare	  Mattias	  har	  därmed	  en	  tanke	  där	  han	  kan	  integrera	  sin	  planering	  som	  i	  det	  här	  
fallet	  var	  kompspel	  tillsammans	  med	  elevernas	  egna	  val	  av	  låt.	  Genom	  detta	  anser	  
Mattias	  att	  det	  tillför	  mycket	  till	  lektionen	  då	  det	  kopplar	  musikundervisningen	  till	  
ungdomarnas	  vardagskultur.	  Mattias	  anser	  också	  att	  musikämnet	  har	  väldigt	  stor	  
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betydelse	  för	  elevernas	  intresse.	  Eleverna	  skapar	  genom	  musikämnet	  i	  skolan	  ett	  
musikintresse,	  som	  han	  tror	  att	  de	  sedan	  bär	  med	  sig	  genom	  livet.	  	  	  

4.2	  Musikämnets	  status	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  vilken	  status	  musikämnet	  anses	  ha	  på	  de	  olika	  skolorna	  jag	  
besökt	  för	  intervjuerna.	  	  

4.2.1	  Musikämnets	  plats	  på	  skolan	  
De	  båda	  rektorerna	  beskriver	  att	  musikämnet	  är	  ett	  av	  grundskolans	  alla	  ämnen,	  och	  
schemaläggs	  som	  alla	  andra	  ämnen,	  samt	  har	  en	  självklar	  plats	  i	  skolans	  verksamhet.	  
Rektor	  Johan	  ser	  inte	  att	  musikämnet	  skiljer	  ut	  sig	  i	  den	  meningen	  att	  det	  varken	  är	  mer	  
eller	  mindre	  viktigt,	  när	  det	  gäller	  till	  exempel	  behöriga	  lärare,	  utan	  han	  ser	  det	  som	  att	  
alla	  ämnen	  är	  lika	  viktiga	  och	  har	  samma	  status.	  Johan	  berättar	  att	  han	  själv	  har	  ett	  stor	  
musikintresse,	  och	  kanske	  därav	  också	  har	  ett	  litet	  extra	  intresse	  av	  just	  musikämnet.	  	  
	  
De	  båda	  musiklärarna	  anser	  att	  musikämnet	  har	  en	  stor	  betydelse	  på	  de	  skolor	  där	  de	  
arbetar.	  Musiklärare	  Mattias	  beskriver	  att	  ämnets	  plats	  på	  skolan	  beror	  mycket	  på	  vilket	  
sätt	  läraren	  i	  ämnet	  väljer	  att	  framställa	  ämnet	  på.	  Läraren	  i	  ämnet	  skapar	  själv	  den	  plats	  
läraren	  vill	  att	  ämnet	  ska	  ha	  på	  skolan,	  beskriver	  Mattias.	  	  
	  
Musik	  finns	  inte	  tillgängligt	  att	  utöva	  utöver	  lektionstid,	  som	  till	  exempel	  i	  form	  av	  ett	  
skolband,	  på	  någon	  av	  skolorna.	  De	  båda	  musiklärarna	  är	  eniga	  om	  att	  de	  inte	  vågar	  låta	  
eleverna	  vistas	  själva	  i	  musiksalen	  på	  grund	  av	  att	  det	  då	  är	  lätt	  att	  utrustning	  blir	  
förstörd,	  och	  instrument	  som	  går	  sönder.	  Mattias	  påpekar	  dessutom	  att	  eftersom	  det	  är	  
en	  relativt	  stor	  skola	  är	  musiksalen	  oftast	  upptagen	  med	  undervisning	  och	  inte	  
tillgänglig	  för	  elever	  att	  spela	  själva	  i.	  Dessutom	  har	  eleverna	  ett	  fulltecknat	  schema,	  och	  
inte	  så	  många	  raster	  och	  håltimmar	  som	  de	  skulle	  kunna	  vistas	  i	  musiksalen.	  	  	  

4.2.3	  Musikämnets	  legitimering	  
På	  skolan	  där	  rektor	  Johan	  och	  lärare	  Anna	  arbetar	  har	  de	  ett	  upplägg	  för	  musikämnet	  
som	  innebär	  att	  de	  först	  har	  ett	  40	  minuters	  pass	  i	  helklass	  med	  teori,	  och	  direkt	  
därefter	  ett	  praktiskt	  pass	  i	  halvklass.	  Detta	  tycker	  både	  Anna	  och	  Johan	  är	  ett	  bra	  sätt	  
att	  arbeta	  på,	  då	  man	  får	  med	  både	  ämnets	  praktiska	  och	  teoretiska	  sidor.	  I	  detta	  
avseende	  ser	  Johan	  musikämnet	  som	  en	  förebild	  för	  andra	  praktiska	  ämnen.	  Han	  
betonar	  det	  musikteoretiska	  som	  lika	  viktigt	  som	  det	  praktiska,	  och	  att	  dessa	  två	  hör	  
ihop.	  Johan	  tar	  också	  vid	  flera	  tillfällen	  under	  intervjun	  upp	  praktik	  kontra	  teori	  inom	  
musikämnet:	  

	  
Det	  gäller	  ju	  också	  att	  visa	  att	  även	  musik	  är	  ett	  teoretiskt	  ämne...	  […]	  och	  lyfta	  
fram	  möjligheterna	  med	  det	  också…	  för	  jag	  kan	  tycka	  ibland	  att	  vissa	  praktiska	  
ämnen...	  då	  glöms	  det	  lite	  lätt	  bort,	  för	  man...	  man	  ser	  just	  den	  här	  möjligheten	  
att	  ge	  nåt	  alternativ	  till	  de	  teoretiska	  undervisningstimmarna...	  och	  då	  blir	  det	  
väldig	  betoning	  på	  det	  praktiska…	  och	  det	  är	  klart...	  äh...	  det	  är	  väl	  ett	  dilemma,	  
då	  för	  att	  man	  vill	  ju	  gärna	  ge	  det	  också.	  (Johan)	  	  
	  

Genom	  att	  belysa	  att	  musik	  kan	  vara	  både	  ett	  teoretiskt	  och	  ett	  praktiskt	  ämne,	  funderar	  
Johan	  också	  över	  elevernas	  förväntningar	  på	  ämnet,	  som	  lärarna	  antagligen	  ofta	  också	  
vill	  leva	  upp	  till.	  Eleverna	  kommer	  till	  lektionen	  och	  vet	  att	  på	  musiken	  ska	  de	  få	  spela,	  
han	  jämför	  det	  också	  med	  hemkunskapen	  där	  eleverna	  har	  förväntningar	  som	  att	  på	  
hemkunskapen	  bakar	  vi	  bullar.	  	  
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De	  båda	  musiklärarna	  från	  respektive	  skolor	  anser	  att	  det	  har	  blivit	  lättare	  att	  följa	  och	  
förstå	  den	  nya	  kursplanen	  som	  kom	  2011,	  än	  den	  tidigare	  kursplanen.	  Lärare	  Anna	  
beskriver	  att	  den	  nya	  kursplanen	  är	  lättare	  att	  förstå,	  för	  både	  lärare	  och	  elever.	  Detta	  
mycket	  tack	  vare	  att	  det	  nya	  centrala	  innehållet	  ger	  tydligare	  riktlinjer	  till	  vad	  
undervisningen	  ska	  innehålla,	  vilket	  hon	  tror	  kan	  leda	  till	  att	  musikämnet	  blir	  mer	  
konkret	  och	  att	  det	  blir	  mer	  lika	  i	  Sverige.	  Lärare	  Mattias	  anser	  att	  den	  nya	  kursplanen	  
ger	  väldigt	  mycket	  möjligheter.	  Eftersom	  det	  finns	  så	  många	  värderingsord	  med	  i	  
kursplanen,	  som	  till	  exempel	  relativt	  god	  förmåga,	  så	  lämnar	  det	  extremt	  mycket	  till	  
lärarna	  att	  själva	  bedöma	  vad	  som	  är	  god	  förmåga	  eller	  inte	  inför	  betygssättning.	  

4.2.3	  Musikämnets	  betydelse	  på	  skolan	  
Samtliga	  informanter	  på	  de	  båda	  högstadieskolorna	  beskriver	  att	  skolavslutningar	  och	  
Luciafirande	  har	  en	  stor	  betydelse	  för	  deras	  skola.	  Lärare	  Anna	  anser	  också	  att	  
musikämnets	  största	  betydelse	  för	  skolan	  är	  att	  musik	  ofta	  är	  ett	  inslag	  i	  och	  för	  skolan,	  
och	  dessutom	  har	  de	  allra	  flesta	  har	  någon	  form	  av	  relation	  till	  musik,	  vilket	  hon	  anser	  
höjer	  musikämnets	  status	  på	  skolan.	  	  	  
	  
Lärare	  Mattias	  anser	  att	  beroende	  på	  vad	  musikläraren	  startar	  för	  traditioner,	  eller	  vad	  
det	  skapas	  för	  kultur	  på	  skolan	  så	  skaffar	  musikämnet	  sig	  större	  eller	  mindre	  betydelse.	  
Han	  berättar	  om	  den	  skola	  där	  han	  arbetade	  tidigare,	  där	  han	  satte	  upp	  en	  årlig	  cabaret,	  
det	  fanns	  årliga	  saker	  som	  alltid	  hände,	  vilket	  gör	  att	  musikämnet	  får	  ganska	  stor	  plats	  
på	  skolan.	  Han	  tycker	  även	  att	  Lucia	  hade	  hög	  status	  på	  hans	  förra	  skola,	  eftersom	  de	  
hade	  byggt	  upp	  det	  så,	  och	  då	  hade	  det	  blivit	  så.	  På	  den	  skolan	  där	  han	  arbetar	  nu	  har	  
Lucia	  lite	  lägre	  status,	  det	  repeteras	  lite	  mindre	  och	  det	  finns	  inte	  lika	  många	  
intresserade.	  Mattias	  anser	  ändå	  att	  musikämnet	  har	  den	  betydelse	  man	  vill,	  och	  
generellt	  tycker	  han	  att	  ämnet	  har	  en	  stor	  betydelse,	  för	  alla.	  Ett	  ämnes	  status	  beror	  
mycket	  på	  läraren	  som	  undervisar	  i	  det,	  anser	  Mattias.	  
	  
På	  rektor	  Anders	  och	  lärare	  Mattias	  skola	  arbetar	  tre	  musiklärare,	  och	  rektor	  Anders	  
beskriver	  att	  hur	  ett	  ämne	  upplevs	  beror	  väldigt	  mycket	  på	  vem	  som	  är	  lärare.	  Han	  
anser	  att	  skolan	  har	  tre	  mycket	  bra	  musiklärare,	  och	  de	  präglar	  skolan	  väldigt	  mycket	  
med	  avslutningar,	  och	  när	  det	  är	  musikuppträdanden	  i	  uppehållsrum	  vid	  olika	  tillfällen.	  
Musikämnet	  lyfts	  upp	  i	  dessa	  situationer.	  Vid	  tillfällen	  där	  det	  framförs	  musik	  blir	  skolan	  
levande	  och	  musik	  finns	  synligt	  utanför	  lektionstiden.	  Anders	  tror	  att	  det	  beror	  på	  viket	  
engagemang	  som	  läraren	  lägger	  ner	  i	  sitt	  uppdrag.	  Även	  Johan	  tror	  att	  hur	  musikämnet	  
upplevs	  beror	  otroligt	  mycket	  på	  musiklärarna,	  att	  de	  engagerar	  sig	  för	  att	  det	  ska	  bli	  
synligt	  och	  uppmärksammat.	  Johan	  tror	  också	  att	  det	  bör	  finnas	  en	  skolledning	  som	  
tycker	  att	  musik	  är	  viktigt,	  för	  då	  finns	  det	  ett	  intresse	  som	  gör	  det	  kan	  bli	  lättare	  att	  
legitimera	  musikämnet.	  	  
	  
Rektor	  Anders	  betonar	  att	  musik	  är	  ett	  av	  de	  ämnen	  som	  har	  högst	  måluppfyllelse.	  Det	  är	  
flest	  elever	  som	  klarar	  av	  målen	  i	  musik,	  och	  slutar	  skolan	  med	  ett	  godkänt	  betyg	  i	  
musikämnet.	  

4.3	  Resurser	  för	  musikämnet	  
I	  detta	  avsnitt	  lyfts	  det	  som	  informanterna	  uttryckt	  om	  musikämnets	  olika	  resurser	  
fram.	  Det	  handlar	  om	  ekonomiska,	  tidsmässiga,	  personella	  samt	  materiella	  resurser	  för	  
musikämnet.	  	  	  
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4.3.1	  Ekonomiska	  resurser	  
De	  båda	  rektorerna	  på	  respektive	  skola	  berättar	  för	  mig	  att	  varje	  ämne	  har	  sin	  egen	  
speciella	  budget,	  däribland	  också	  musikämnet.	  Rektor	  Johan	  berättar	  också	  att	  ämnenas	  
budget	  är	  styrd	  utifrån	  timplanen,	  så	  det	  finns	  inte	  så	  mycket	  han	  själv	  eller	  skolan	  kan	  
styra	  så	  mycket	  över	  när	  det	  gäller	  själva	  budgeten.	  	  
	  
Lärare	  Mattias	  berättar	  att	  på	  den	  skola	  han	  nu	  arbetar	  har	  han	  en	  budget	  på	  10	  000	  kr,	  
vilket	  är	  en	  tredjedel	  av	  vad	  han	  hade	  på	  sin	  förra	  skola.	  Han	  hade	  då	  30	  000	  kr,	  innan	  
datorerna	  kom.	  Detta	  innebar	  att	  han	  kunde	  vara	  fri	  att	  investera	  så	  mycket	  han	  ville	  och	  
kunna	  göra	  allt	  han	  tyckte	  behövdes	  för	  att	  förbättra	  undervisningen.	  Mattias	  beskriver	  
att	  det	  nu	  finns	  en	  välvilja	  och	  en	  chans	  att	  förhandla,	  och	  att	  det	  beror	  på	  hur	  han	  själv	  
tjatar	  och	  bråkar.	  
	  
Både	  rektor	  Anders	  och	  lärare	  Mattias	  belyser	  det	  faktum	  att	  de	  arbetar	  på	  en	  gammal	  
skola	  där	  mycket	  redan	  är	  investerat,	  och	  att	  det	  finns	  en	  i	  stort	  sett	  komplett	  utrustning	  
i	  musiksalarna,	  till	  skillnad	  mot	  hur	  det	  såg	  ut	  för	  några	  år	  sedan.	  Idag	  är	  lektionssalarna	  
utrustade	  med	  PA	  system1,	  det	  finns	  elektriska	  trumset,	  och	  dessutom	  har	  alla	  elever	  
egna	  datorer	  med	  olika	  musikprogram,	  som	  exempelvis	  garageband2,	  redan	  inlagda.	  
Anders	  har	  varit	  i	  musiksalen	  och	  tyckte	  att	  det	  såg	  väldigt	  välutrustat	  ut.	  Mattias	  ser	  
dock	  att	  eftersom	  det	  är	  mycket	  som	  redan	  finns	  och	  börjar	  bli	  till	  åren	  kommer	  det	  
snart	  att	  behöva	  rustas	  upp:	  

	  
Däremot	  om	  man	  tittar	  på	  service	  kontot,	  kanske	  det	  skulle	  behöva	  vara	  
högre,	  för	  det	  rasar	  ju	  en	  hel	  del	  grejer	  och	  så…	  […]	  för	  nu	  är	  vi	  verkligen	  i	  det	  
läget	  att	  mycket	  är	  investerat	  sedan	  tidigare…	  snart	  behövs	  det	  investeras	  
igen…	  och	  då	  kan	  man	  inte	  ta	  det	  från	  10	  000	  per	  år,	  för	  man	  får	  ingenting	  för	  
10	  000.	  (Mattias)	  
	  

Lärare	  Mattias	  belyser	  problematiken	  att	  det	  mycket	  snart	  kommer	  att	  behövas	  rustas	  
upp,	  och	  då	  kommer	  de	  inte	  långt	  med	  10	  000	  kr	  per	  år.	  Rektor	  Anders	  förklarar	  att	  den	  
budget	  som	  musikämnet	  har	  sig	  tilldelad,	  på	  10	  000	  kr,	  är	  till	  för	  att	  täcka	  
förbrukningsvaror	  inom	  ämnet,	  så	  som	  till	  exempel	  gitarrsträngar	  och	  liknande.	  Om	  
musikämnet	  behöver	  köpa	  in	  instrument	  som	  kostar	  mer	  pengar,	  läggs	  det	  i	  stället	  som	  
en	  investering.	  Då	  kan	  det	  bli	  en	  ganska	  hög	  engångskostnad,	  där	  pengarna	  tas	  någon	  
annanstans	  ifrån.	  Det	  gäller	  då	  att	  ha	  framförhållning:	  
	  

Då	  får	  man	  ha	  en	  framförhållning	  på	  ett	  år,	  så	  att;	  okej,	  nästa	  år	  så	  behöver	  vi	  
köpa	  ett	  nytt	  trumset,	  eller	  nästa	  år	  behöver	  vi	  köpa	  nya	  högtalarsystem,	  eller	  
vad	  det	  nu	  kan	  vara.	  Och	  sedan	  får	  man	  lägga	  in	  det	  i	  en	  planering	  och	  
prioritera.	  (Anders)	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  PA	  är	  förkortning	  av	  Public	  Adress,	  och	  det	  är	  ett	  system	  som	  är	  till	  för	  att	  förstärka	  röst	  och	  instrument.	  
Det	  ingår	  flera	  olika	  delar	  i	  PA:t,	  som	  exempelvis	  högtalare,	  mikrofoner	  och	  mixerbord	  (Entire	  contents	  
Copyright,	  2014).	  	  	  

2	  Garageband	  är	  ett	  musikprogram	  för	  Apple	  produkter	  där	  du	  kan	  spela	  in	  musik	  med	  flera	  olika	  
instrument	  och	  skapa	  musik	  med	  hjälp	  av	  färdiga	  loopar	  (Apple	  inc,	  2014).	  	  	  	  
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Rektor	  Anders	  berättar	  att	  det	  måste	  finnas	  framförhållning	  långt	  innan	  när	  större	  inköp	  
ska	  genomföras,	  men	  den	  budget	  som	  ämnet	  har	  sig	  tilldelat	  är	  för	  det	  löpande	  under	  
året,	  och	  förbrukningsvarorna.	  	  	  	  
	  
Lärare	  Anna	  berättar	  att	  musikämnet	  har	  en	  mycket	  liten	  budget	  att	  röra	  sig	  med.	  Hon	  
vet	  inte	  exakt	  hur	  mycket	  det	  är,	  men	  hon	  anser	  att	  den	  är	  mycket	  liten.	  Rektor	  Johan	  
håller	  med	  om	  att	  budgeten	  som	  musikämnet	  har	  sig	  tilldelad	  är	  liten.	  

4.3.2	  Tidsmässiga	  resurser	  
Lärare	  Mattias	  anser	  att	  de	  musiklärare	  på	  den	  skola	  där	  han	  själv	  arbetar	  är	  ganska	  
priviligierade	  i	  och	  med	  att	  de	  undervisar	  eleverna	  i	  halvklass.	  Mattias	  är	  övertygad	  om	  
att	  det	  måste	  vara	  halvklass	  för	  att	  musikundervisningen	  över	  huvud	  taget	  ska	  fungera.	  
På	  den	  skola	  han	  tidigare	  arbetade	  på	  var	  han	  själv	  med	  och	  utformade	  den	  
timplanslösning	  som	  de	  använde	  sig	  av	  där.	  Han	  är	  inte	  lika	  nöjd	  med	  den	  lösning	  som	  
finns	  på	  skolan	  där	  han	  nu	  arbetar,	  eftersom	  lektionerna	  tidsmässigt	  är	  fördelade	  på	  ett	  
annat	  sätt	  emellan	  årskurser	  och	  terminer.	  
	  
På	  lärare	  Annas	  skola	  har	  de	  ett	  annorlunda	  arbetssätt	  när	  det	  gäller	  
musikundervisningen.	  De	  börjar	  med	  att	  ha	  musikundervisning	  i	  helklass	  i	  40	  minuter	  
och	  direkt	  därefter	  har	  de	  halvklass	  i	  40	  minuter.	  Under	  helklasslektionen	  har	  de	  mer	  
teoribaserad	  undervisning,	  som	  till	  exempel	  musikhistoria,	  musikens	  uppbyggnad	  och	  
så	  vidare.	  När	  de	  sedan	  övergår	  till	  halvklass	  tar	  de	  båda	  musiklärarna	  på	  skolan	  var	  sin	  
halvklass,	  och	  då	  är	  det	  en	  mycket	  mer	  praktisk	  lektion,	  med	  mycket	  spel	  och	  ensemble	  
och	  så	  vidare.	  Anna	  tycker	  att	  detta	  upplägg	  passar	  mycket	  bra,	  och	  att	  eleverna	  får	  en	  
mycket	  bred	  musikundervisning.	  	  Även	  rektor	  Johan	  berättar	  om	  detta	  sätt	  att	  
kombinera	  teoretisk	  musiklektion,	  med	  praktisk	  musiklektion.	  Johan	  belyser	  också	  att	  
det	  inte	  finns	  skrivet	  i	  kursplanen	  hur	  mycket	  tid	  ämnet	  ska	  få	  för	  varje	  årskurs,	  utan	  
snarare	  hur	  mycket	  tid	  som	  ska	  tilldelas	  ämnet	  totalt	  från	  årskurs	  6-‐9.	  	  
	  
Rektor	  Anders	  anser	  att	  halvklasser	  är	  det	  bästa	  stöd	  musikundervisningen	  kan	  tänkas	  
behöva.	  Att	  få	  ha	  en	  klass	  med	  15	  elever	  istället	  för	  30	  elever	  tycker	  Anders	  är	  det	  bästa	  
stödet	  musikämnet	  kan	  få.	  Han	  tycker	  också	  att	  halvklass	  gör	  att	  lektionstiden	  även	  blir	  
mer	  värd	  än	  vad	  den	  blir	  vid	  helklasslektioner.	  Han	  ser	  i	  schemat	  att	  musiklektionerna	  
ligger	  på	  en	  timma	  i	  veckan,	  och	  att	  de	  bör	  göra	  det	  över	  hela	  läsåret.	  	  
	  
Lärare	  Mattias	  anser	  att	  målen	  för	  årskurs	  nio	  förutsätter	  till	  stor	  del	  att	  kursplanen	  har	  
följts	  sedan	  innan	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  uppfylla	  målen	  och	  hinna	  med	  de	  olika	  
momenten.	  I	  annat	  fall	  är	  det	  inte	  möjligt	  att	  hinna	  med	  allt	  under	  den	  sista	  terminen,	  
utan	  det	  måste	  finnas	  en	  helhet	  i	  undervisningen.	  Mattias	  tycker	  att	  vissa	  moment	  från	  
kursplanen	  är	  viktigare	  än	  andra.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  prioritera	  mängden	  av	  
alla	  moment.	  Vissa	  ägnar	  man	  lite	  mindre	  tid,	  och	  andra	  moment	  läggs	  det	  mer	  tid	  på.	  
Det	  står	  ingenstans	  i	  kursplanen	  hur	  mycket	  det	  ska	  vara	  av	  varje	  moment,	  utan	  det	  står	  
att	  det	  ska	  förekomma,	  berättar	  Mattias.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4.3.3	  Personella	  resurser	  	  
Lärare	  Mattias	  berättar	  att	  de	  på	  den	  skola	  han	  arbetar	  har	  börjat	  samarbeta	  med	  
kulturskolan	  i	  kommunen,	  vilket	  han	  anser	  är	  en	  enorm	  resurs.	  Han	  berättar	  att	  han	  
försöker	  få	  till	  samarbete	  mer	  och	  mer,	  och	  att	  det	  är	  i	  princip	  en	  gratis	  resurs,	  eftersom	  
de	  på	  kulturskolan	  inte	  är	  så	  noga	  med	  intäktskraven	  och	  arbetar	  mer	  målstyrt.	  Det	  
kommer	  i	  och	  med	  det	  projektet	  att	  finnas	  kulturskollärare	  på	  dagtid,	  som	  en	  extra	  
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resurs	  för	  musikämnet.	  De	  kan	  då	  samarbeta	  med	  kulturskolans	  lärare	  genom	  att	  till	  
exempel	  bestämma	  en	  låt	  som	  de	  ska	  lära	  sig,	  och	  sedan	  går	  de	  10	  elever	  som	  ska	  spela	  
gitarr	  iväg	  till	  en	  annan	  sal	  med	  en	  av	  lärarna	  från	  kulturskolan	  för	  att	  öva	  på	  gitarren,	  
medan	  de	  andra	  är	  kvar	  hos	  Mattias	  och	  övar	  på	  andra	  instrument,	  sång	  med	  mera.	  	  	  	  
	  
Lärare	  Anna	  berättar	  att	  det	  tidigare	  har	  funnits	  mer	  resurstid	  för	  lärarna	  på	  skolan	  och	  
att	  de	  då	  har	  kunnat	  gå	  in	  och	  hjälpa	  varandra	  på	  lektioner.	  Detta	  finns	  det	  i	  stort	  sett	  
inte	  tid	  med	  längre,	  det	  är	  helt	  enkelt	  för	  fulltecknade	  scheman.	  Jag	  frågar	  vad	  det	  beror	  
på,	  om	  det	  har	  med	  den	  nya	  läroplanen	  att	  göra,	  men	  Anna	  svarar	  att	  det	  inte	  har	  med	  
läroplanen	  att	  göra,	  utan	  det	  är	  skolan	  själv	  som	  styr	  över	  denna	  resurstid.	  	  
	  
Rektor	  Anders	  berättar	  att	  varje	  arbetslag	  har	  tillgång	  till	  lärarresurs,	  vilket	  finns	  
inlagda	  i	  deras	  scheman:	  
	  

Lärare	  har	  tid	  för	  att	  kunna	  gå	  in	  och	  vara	  en…	  en…	  en	  till	  lärare	  på	  lektionen,	  
och	  är	  det	  att	  man	  har	  en	  klass	  som	  har	  vissa	  behov	  eller	  är	  stökiga	  eller	  på	  
något	  sätt,	  då	  kan	  man	  sätta	  in	  en	  lärare	  som	  finns	  som	  resurs	  i	  arbetslaget,	  
och	  så	  kan	  det	  även	  vara	  på	  musiken.	  (Anders)	  	  
	  

Anders	  menar	  att	  detta	  finns	  utlagt	  på	  lärarlaget,	  och	  att	  de	  själva	  styr	  över	  om	  och	  när	  
det	  behöver	  vara	  två	  lärare	  med	  på	  lektioner.	  Han	  tror	  att	  denna	  resurs	  motsvarar	  en	  
halv	  lärartjänst	  per	  arbetslag.	  Tyvärr	  läggs	  den	  här	  resursen	  mycket	  på	  vikariat	  när	  
någon	  lärare	  är	  sjuk.	  Då	  går	  lärarna	  in	  och	  täcker	  för	  varandra	  mer	  i	  stället	  för	  att	  få	  
chans	  att	  vara	  med	  som	  resurs	  på	  lektioner.	  	  	  
	  
Det	  rektor	  Johan	  i	  första	  hand	  tänker	  på	  när	  det	  gäller	  lärarresurser	  för	  musikämnet,	  är	  
att	  det	  finns	  en	  avdelning	  på	  skolan	  där	  elever	  med	  särskilda	  behov	  finns.	  Eleverna	  går	  i	  
vanlig	  klass,	  men	  har	  extra	  behov,	  och	  behöver	  extra	  hjälp.	  Dessa	  elever	  har	  tillgång	  till	  
assistenter	  på	  sina	  lektioner,	  vilket	  gäller	  alla	  ämnen	  och	  inte	  just	  specifikt	  musikämnet.	  
Han	  har	  inte	  tidigare	  tänkt	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  med	  stödlärare	  och	  liknande	  för	  
musikämnet,	  men	  vill	  själv	  kolla	  upp	  detta.	  Det	  han	  kan	  tänka	  sig	  är	  att	  musiken	  får	  
mindre	  stöd	  än	  vad	  andra	  ämnen	  får,	  som	  till	  exempel	  matematik.	  Johan	  kan	  mycket	  väl	  
tänka	  sig	  att	  musikämnet	  får	  mindre	  resurser,	  men	  har	  inget	  svar	  till	  varför	  det	  skulle	  
kunna	  vara	  så.	  Det	  kan	  ju	  lika	  väl	  vara	  elever	  som	  har	  svårt	  att	  hänga	  med	  i	  
musikundervisningen,	  som	  i	  vilket	  annat	  ämne	  som	  helst,	  resonerar	  Johan.	  	  

4.3.4	  Materiella	  resurser	  
Enligt	  lärare	  Mattias	  finns	  det	  en	  god	  utrustning	  i	  musiksalarna	  på	  skolan	  med	  
klassuppsättningar	  av	  akustiska	  gitarrer.	  Han	  har	  aldrig	  känt	  att	  det	  saknats	  utrustning,	  
utan	  i	  sådana	  fall	  har	  han	  löst	  det.	  Även	  lärare	  Anna	  berättar	  att	  det	  på	  hennes	  skola	  
finns	  halvklassuppsättningar	  med	  gitarrer	  och	  keyboards,	  och	  att	  det	  även	  finns	  
elgitarrer,	  mikrofoner	  och	  två	  elbasar.	  Hon	  anser	  att	  det	  är	  bra,	  tillräcklig	  och	  
fungerande	  utrustning	  som	  finns	  att	  tillgå	  i	  musiksalarna.	  	  	  
	  
Rektor	  Johan	  är	  starkt	  övertygad	  om	  att	  för	  att	  det	  ska	  kunna	  bedrivas	  bra	  undervisning	  
måste	  det	  finnas	  bra	  utrustning	  i	  musiksalarna.	  Han	  tycker	  helt	  enkelt	  att	  det	  ska	  finnas.	  
Det	  är	  precis	  som	  med	  vilket	  ämne	  som	  helst,	  behöver	  det	  rustas	  upp	  för	  att	  det	  ska	  
fungera	  att	  bedriva	  undervisning,	  så	  måste	  det	  göras:	  
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Även	  om	  det	  är	  saker	  som	  kostar	  mycket,	  så	  måste	  vi	  ha	  en	  viss	  
grundläggande	  nivå,	  det	  måste	  finnas	  fungerande…	  äh…	  keyboards	  och	  
trumset,	  över	  huvud	  taget	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  träna	  på	  de	  bitarna...	  äh...	  så...	  
det	  måste	  finnas.	  (Johan)	  	  	  

	  
Så	  ser	  Johan	  på	  det	  hela.	  Skolan	  måste	  kunna	  stå	  för	  den	  undervisning	  som	  bedrivs,	  och	  
det	  måste	  finnas	  fungerande	  instrument	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  nå	  målen	  som	  finns	  
beskrivna	  i	  kursplanen.	  Johan	  poängterar	  även	  vikten	  av	  att	  vårda	  den	  utrustning	  som	  
faktiskt	  finns.	  Om	  lärarna	  tar	  hand	  om	  utrustningen	  och	  känner	  ansvar	  för	  att	  den	  ska	  
fungera,	  så	  håller	  utrustningen	  mycket	  längre	  och	  fungerar	  mycket	  bättre,	  anser	  Johan.	  
Han	  är	  också	  mycket	  nöjd	  med	  hur	  de	  musiklärare	  som	  arbetar	  på	  hans	  skola	  tar	  hand	  
om	  och	  sköter	  om	  utrustningen.	  Även	  lärare	  Mattias	  påpekar	  att	  musikämnet	  har	  
styrdokument	  som	  ska	  följas,	  och	  då	  måste	  det	  finnas	  utrustning	  som	  gör	  att	  det	  går	  att	  
möjliggöra	  undervisning	  anpassad	  efter	  de	  mål	  som	  finns.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Lärare	  Mattias	  berättar	  också	  att	  i	  kommunen	  använder	  de	  sig	  av	  ”var	  sin”-‐konceptet3,	  
vilket	  innebär	  att	  alla	  elever	  i	  årskurs	  6-‐9,	  har	  en	  egen	  dator	  eller	  ipad.	  Dessa	  i	  sin	  tur	  
kostar	  mycket	  pengar,	  och	  då	  tänker	  de	  som	  styr	  att	  om	  eleverna	  har	  egna	  ipads	  och	  
datorer,	  så	  kan	  de	  spara	  pengar	  på	  läromedel	  eftersom	  de	  inte	  längre	  behövs.	  Det	  dras	  
alltså	  ner	  väldigt	  mycket	  på	  ämnenas	  budget.	  Musik	  är	  dock	  inget	  ämne	  som	  gynnas	  av	  
ett	  sådant	  system.	  Mattias	  använder	  datorer	  och	  ipads	  jättemycket	  i	  undervisningen,	  där	  
eleverna	  bl.a.	  kan	  komponera	  egna	  låtar	  i	  olika	  musikprogram	  och	  han	  anser	  att	  det	  är	  
ett	  jättebra	  hjälpmedel	  som	  fångar	  elevers	  intresse.	  Dock	  får	  musikundervisningen	  inte	  
lägre	  kostnader	  på	  grund	  av	  att	  eleverna	  har	  datorer.	  Han	  drar	  paralleller	  till	  ämnet	  
engelska,	  som	  han	  också	  undervisar	  i,	  där	  de	  får	  radikalt	  mycket	  lägre	  kostnader	  
eftersom	  de	  inte	  köper	  in	  några	  läromedel	  längre.	  Men	  i	  musikämnet	  kan	  han	  dock	  inte	  
sluta	  köpa	  in	  gitarrer	  bara	  för	  att	  eleverna	  har	  datorer	  eftersom	  eleverna	  också	  
musicerar	  tillsammans	  i	  ensemblespel.	  	  	  

4.4	  Sammanfattning	  
I	  resultaten	  framgår	  att	  samtliga	  informanter	  är	  eniga	  om	  att	  musikämnet	  gynnar	  
sammanhållning	  och	  gemenskap	  på	  skolan.	  Eftersom	  eleverna	  i	  musikundervisningen	  
ges	  möjlighet	  att	  samarbeta	  med	  varandra	  skapar	  det	  en	  sammanhållning	  mellan	  
eleverna	  och	  en	  god	  samarbetsförmåga,	  vilket	  sedan	  också	  kan	  gynna	  klimatet	  på	  hela	  
skolan.	  Det	  poängteras	  också	  att	  musikämnet	  stärker	  personlig	  utveckling,	  där	  eleverna	  
får	  framträda,	  skapa	  och	  så	  vidare.	  Det	  framkommer	  även	  att	  ett	  ämnes	  status	  beror	  
otroligt	  mycket	  på	  läraren	  i	  detta	  ämne.	  Är	  läraren	  engagerad	  och	  får	  med	  sig	  eleverna	  
får	  ämnet	  automatiskt	  högre	  status	  på	  skolan,	  uttrycker	  flera	  informanter.	  Ämnet	  har	  
den	  status	  läraren	  skapar	  för	  det.	  	  	  	  	  
	  
Alla	  informanter	  är	  eniga	  om	  att	  musiksalarna	  är	  utrustade	  med	  modern	  teknik	  och	  
fungerande	  instrument.	  De	  är	  också	  eniga	  om	  att	  ämnets	  budget	  är	  liten,	  men	  att	  det	  
ändå	  finns	  duglig	  utrustning	  för	  att	  god	  undervisning	  ska	  kunna	  bedrivas.	  I	  samtalen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  ”Var	  sin”-‐konceptet	  innebär	  att	  eleverna	  får	  en	  egen	  dator	  i	  åk	  6,	  som	  de	  alltid	  har	  med	  sig	  till	  
lektionerna,	  berättar	  Mattias.	  I	  undervisningen	  används	  datorer	  och	  Ipads	  istället	  för	  böcker	  och	  annat	  
undervisningsmaterial.	  Eleverna	  ansvarar	  för	  sin	  egen	  dator,	  och	  använder	  den	  i	  skolan	  och	  även	  hemma	  
där	  de	  gör	  läxor	  osv.	  Eleverna	  har	  sin	  dator	  till	  och	  med	  åk	  9,	  tills	  de	  fortsätter	  till	  gymnasiet,	  berättar	  
Mattias.	  	  
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framgår	  också	  att	  musikämnet	  förändrats	  mycket	  när	  det	  gäller	  tekniken.	  I	  och	  med	  att	  
samhället	  blivit	  mer	  datoriserat,	  krävs	  det	  nu	  också	  ny	  teknik	  i	  skolorna.	  Vilket	  också	  har	  
sina	  fördelar,	  eftersom	  det	  nu	  finns	  tillgång	  till	  en	  helt	  annan	  form	  av	  musikaliska	  
hjälpmedel	  i	  undervisningen,	  i	  form	  av	  olika	  musikprogram	  på	  datorerna.	  Alla	  elever	  på	  
de	  utvalda	  skolorna	  har	  varsin	  personlig	  dator	  som	  de	  använder	  i	  musikundervisningen.	  
Detta	  gynnar	  dock	  inte	  musikämnet	  ekonomiskt	  lika	  mycket	  som	  det	  gynnar	  mer	  
teoretiska	  ämnen,	  eftersom	  musikämnet	  ändå	  behöver	  lägga	  ekonomiska	  resurser	  på	  
instrument.	  På	  samtliga	  skolor	  genoförs	  undervisningen	  i	  halvklass,	  vilket	  anses	  vara	  en	  
stor	  fördel.	  Det	  förekommer	  också	  samarbete	  med	  kulturskolan,	  där	  extra	  
personalresurser	  underlättar	  undervisningen.	  	  	  
	  
Det	  framkommer	  i	  resultatet	  att	  musikämnet	  har	  en	  viktig	  roll	  på	  skolan,	  särskilt	  när	  det	  
gäller	  att	  utveckla	  elevernas	  samarbetsförmåga	  och	  att	  skapa	  sammanhållning	  på	  
skolan.	  Detta	  märks	  tydligast	  vid	  traditioner	  som	  Luciafirande,	  avslutningar	  och	  andra	  
liknande	  uppträdanden.	  Det	  beskrivs	  att	  det	  är	  vid	  dessa	  tillfällen	  musikämnet	  syns	  och	  
är	  viktigt.	  Musikämnet	  har	  också	  en	  stor	  betydelse	  när	  det	  kommer	  till	  elevers	  
självkänsla,	  eftersom	  eleverna	  själva	  skapar	  och	  upptäcker	  musiken.	  De	  uppträder	  
också,	  och	  många	  växer	  då	  som	  människor.	  Alla	  elever	  är	  olika	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  
tillgodose	  var	  och	  en,	  då	  vissa	  elever	  har	  lättare	  för	  att	  lära	  sig	  genom	  praktiskt	  
utövande	  och	  andra	  lättare	  för	  teori.	  	  	  	  	  
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5	  Diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  resultatet	  i	  relation	  till	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter	  och	  
tidigare	  forskning.	  Vidare	  finns	  ett	  avsnitt	  med	  egna	  reflektioner,	  arbetets	  betydelse	  
samt	  framtida	  forskning.	  	  

5.1	  Skolans	  förändring	  	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  hur	  samhällets	  kulturella	  förändringar	  genom	  åren	  kan	  ha	  
påverkat	  musikämnets	  status,	  funktion	  och	  resurser	  fram	  tills	  idag.	  	  
	  
Musikämnet	  har	  gått	  igenom	  en	  stor	  förändring	  under	  1900-‐talet	  fram	  till	  idag,	  från	  att	  i	  
början	  av	  1900-‐talet	  endast	  innehålla	  sång	  och	  helt	  legitimeras	  genom	  kyrkan	  (Varkøy,	  
1996),	  till	  dagens	  kursplaner	  som	  betonar	  elevers	  samarbetsförmåga	  och	  gemensamma	  
musikskapande,	  samt	  att	  undervisning	  där	  kunskaper	  för	  röstanvändning,	  
musikinstrument,	  digitala	  verktyg	  och	  musikteori	  är	  centrala	  delar	  (Skolverket,	  2011a).	  
I	  denna	  studie	  framgår	  av	  resultatet	  att	  musikämnet	  är	  viktigt	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  
uttrycka	  sina	  känslor,	  kunna	  växa	  som	  människor	  och	  använda	  musiken	  som	  ett	  socialt	  
verktyg	  för	  att	  samarbeta	  med	  varandra.	  Det	  beskrivs	  också	  i	  studien	  att	  musicerande	  
tillsammans,	  ensemblespel	  och	  digitala	  verktyg	  är	  en	  stor	  del	  av	  undervisningen.	  
Musikämnets	  enorma	  förändring	  under	  hela	  1900-‐talet	  har	  gjort	  att	  
musikundervisningen	  idag	  har	  ett	  mycket	  brett	  innehåll	  där	  allt	  från	  att	  komponera	  
egna	  låtar	  i	  musikprogram	  på	  datorerna	  till	  gemensamt	  musicerande	  och	  musikteori	  
ingår.	  	  	  
	  
Thavenius	  (1999)	  beskriver	  att	  många	  tillfällen	  i	  undervisningen	  skulle	  kunna	  göras	  mer	  
lustfyllda	  med	  hjälp	  av	  estetik.	  Thavenius	  anser	  också	  att	  det	  teoretiska	  och	  det	  
praktiska	  inte	  bör	  skiljas	  åt	  så	  mycket	  som	  det	  gör	  i	  skolan.	  Ericsson	  (2006)	  anser	  att	  det	  
måste	  finnas	  en	  balans	  mellan	  det	  praktiska	  och	  det	  teoretiska	  i	  skolan,	  samtidigt	  som	  
de	  praktiska	  aktiviteterna	  är	  goda	  för	  den	  generella	  inlärningen.	  	  I	  föreliggande	  studie	  
framkommer	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  få	  med	  både	  musikämnets	  praktiska	  och	  teoretiska	  
sidor.	  Det	  anses	  viktigt	  att	  lyfta	  fram	  möjligheterna	  i	  ämnets	  teoretiska	  sidor	  också,	  och	  
inte	  bara	  se	  det	  praktiska	  utövandet	  som	  ett	  alternativ	  till	  de	  lite	  mer	  teoretiska	  ämnena.	  
Musikämnet	  ses	  som	  en	  förebild	  gentemot	  andra	  praktiska	  ämnen	  när	  det	  används	  både	  
som	  teoretiskt	  och	  praktiskt	  ämne.	  Det	  anses	  även	  i	  studien	  att	  den	  teoretiska	  sidan	  av	  
musikämnet	  kan	  hjälpa	  till	  att	  legitimera	  ämnet,	  genom	  att	  musikämnet	  då	  kan	  anses	  bli	  
mer	  konkret.	  Lindgren	  (2006)	  skriver	  om	  att	  vissa	  elever	  har	  större	  behov	  av	  de	  
estetiska	  ämnena	  än	  andra,	  och	  dessa	  elever	  är	  de	  som	  har	  problem	  i	  skolan	  på	  olika	  
sätt.	  I	  sådana	  fall	  har	  den	  estetiska	  verksamheten	  i	  skolan	  en	  terapeutisk	  funktion,	  
skriver	  Lindgren.	  Det	  påpekas	  också	  i	  min	  egen	  studie	  att	  musikämnet	  är	  viktigt	  för	  de	  
elever	  som	  har	  det	  svårt	  i	  de	  andra,	  mer	  teoretiska	  ämnena,	  och	  att	  de	  kanske	  har	  det	  
lättare	  för	  de	  praktiskt	  estetiska	  ämnena,	  som	  musik,	  där	  de	  får	  utlopp	  för	  sin	  kreativitet	  
på	  annat	  sätt	  än	  i	  teoretiska	  ämnen.	  Synen	  på	  det	  teoretiska	  och	  det	  praktiska	  inom	  
musikämnet	  framställs	  i	  studien	  höra	  ihop	  mer	  nu	  än	  det	  tidigare	  gjort.	  Det	  
musikteoretiska	  betonas	  som	  lika	  viktigt	  som	  det	  praktiska.	  	  
	  
Samhället	  har	  förändrats	  genom	  åren	  och	  det	  medför	  också	  att	  synen	  på	  kultur	  och	  
kunskap	  har	  förändrats	  skriver	  Andersson	  (1999).	  En	  av	  de	  största	  förändringar	  inom	  
kulturen	  är	  medieexplosionen,	  vilket	  gjort	  att	  det	  finns	  många	  olika	  uttrycksformer	  
tillgängliga	  för	  ungdomar,	  och	  att	  det	  är	  skolans	  skyldighet	  att	  förmedla	  dessa,	  skriver	  
Andersson.	  Musikämnet	  och	  musikskapande	  är	  ett	  verktyg	  där	  elevernas	  vardagskultur	  
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kan	  få	  komma	  till	  uttryck,	  skriver	  Ericsson	  och	  Lindgren	  (2010).	  Enligt	  skolinspektionen	  
(2011)	  visar	  ungdomar	  ofta	  intresse	  för	  teknik	  och	  musik,	  vilket	  kan	  ge	  musikämnet	  
vissa	  fördelar,	  eftersom	  musikundervisningen	  kan	  använda	  sig	  mycket	  av	  tekniska	  
hjälpmedel,	  som	  olika	  musikprogram	  och	  så	  vidare.	  I	  föreliggande	  studie	  framkommer	  
att	  musikundervisningen	  använder	  sig	  mycket	  av	  olika	  musikprogram	  på	  elevernas	  
datorer	  och	  att	  det	  är	  en	  stor	  skillnad	  med	  tekniken	  i	  klassrummet	  nu	  gentemot	  hur	  det	  
var	  för	  några	  år	  sedan.	  Idag	  är	  lektionssalarna	  utrustade	  med	  PA,	  det	  finns	  elektriska	  
trumset,	  och	  dessutom	  har	  alla	  elever	  egna	  datorer	  med	  olika	  musikprogram,	  som	  
exempelvis	  garageband,	  redan	  inlagda.	  Med	  hjälp	  av	  dessa	  musikprogram	  kan	  eleverna	  
själva	  komponera	  olika	  låtar,	  och	  spela	  in	  redan	  befintlig	  musik.	  Det	  framgår	  i	  studien	  att	  
detta	  är	  mycket	  bra	  hjälpmedel	  att	  använda	  sig	  av	  i	  undervisningen,	  och	  att	  det	  fångar	  
elevernas	  intresse	  för	  musikämnet.	  	  
	  
Något	  som	  också	  ökar	  elevers	  intresse	  för	  ämnet	  anses	  i	  studien	  vara	  elevers	  
medbestämmande	  i	  undervisningen.	  Där	  kan	  eleverna	  själva	  välja	  vilken	  låt	  de	  vill	  spela.	  
Musikläraren	  i	  studien	  gör	  det	  den	  har	  planerat,	  men	  med	  de	  låtar	  som	  eleverna	  valt,	  och	  
inte	  med	  låtar	  som	  läraren	  själv	  valt	  ut.	  Under	  1950-‐talet	  när	  ungdomarna	  började	  
lyssna	  på	  rockmusik,	  och	  den	  slog	  igenom	  mötte	  den	  starkt	  motstånd	  hos	  musiklärare	  
och	  det	  etablerade	  musiklivet	  (Gustafsson,	  2000).	  Det	  blev	  då	  också	  tydligt	  att	  musiken	  i	  
skolan	  hade	  mycket	  lite	  gemensamt	  med	  ungdomars	  vardagskultur	  och	  eget	  intresse	  att	  
göra,	  skriver	  Gustafsson.	  I	  dagens	  musikundervisning	  finns	  en	  vilja	  att	  inkludera	  elevers	  
vardagskultur	  och	  medbestämmande,	  vilket	  är	  en	  stor	  skillnad	  med	  hur	  skolan	  agerade	  
på	  1950-‐talet.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
De	  estetiska	  ämnena	  har	  fått	  allt	  större	  plats	  i	  diskussionerna	  inom	  utbildningspolitiken	  
på	  senare	  år,	  skriver	  Lindgren	  (2006).	  Det	  görs	  satsningar	  för	  att	  skolan	  ska	  bli	  mer	  
estetisk	  och	  det	  har	  tagits	  utbildningspolitiska	  initiativ	  för	  att	  gynna	  estetiska	  och	  
kulturella	  verksamheter	  i	  skolan.	  Det	  som	  även	  diskuteras	  i	  Lindgrens	  studie	  är	  att	  
praktiskt	  arbete	  förs	  fram	  som	  mer	  verklighetsnära,	  roligare	  och	  mer	  effektivt	  i	  arbetet	  
med	  barns	  lärande	  än	  teoretiskt	  skolarbete.	  I	  föreliggande	  studie	  framkommer	  att	  vid	  
Luciafirande,	  avslutningar	  och	  liknande	  föreställningar	  kommer	  musikämnet	  fram	  och	  
får	  stor	  plats	  på	  skolan.	  Det	  kommer	  till	  uttryck	  att	  det	  är	  vid	  dessa	  tillfällen	  som	  musik	  
är	  viktigt,	  skapar	  gemenskap	  och	  att	  ämnet	  bidrar	  till	  att	  ge	  skolan	  lite	  puls	  och	  identitet.	  
Ericsson	  (2006)	  betonar	  i	  sin	  studie	  att	  musikundervisningen	  till	  största	  del	  är	  ett	  
verktyg	  för	  att	  fostra	  goda	  och	  välfungerande	  svenska	  medborgare,	  snarare	  än	  att	  
eleverna	  ska	  utvecklas	  musikaliskt.	  Ericsson	  skriver	  vidare	  att	  det	  förs	  en	  kamp	  mellan	  
musik	  som	  avkopplingsämne	  och	  musik	  som	  ett	  riktigt	  ämne	  i	  skolan.	  Det	  framkommer	  i	  
föreliggande	  studie	  att	  musikämnet	  ses	  som	  ett	  andhämtningsämne	  som	  kompenserar	  
andra	  tunga	  ämnen	  som	  matematik,	  engelska	  och	  svenska.	  Det	  framkommer	  däremot	  
också	  i	  studien	  att	  musikämnet	  ändå	  till	  viss	  del	  förändrats	  från	  att	  mer	  vara	  ett	  
avkopplingsämne	  till	  att	  få	  större	  plats	  i	  skolan	  genom	  att	  synas	  och	  ta	  plats	  på	  olika	  
typer	  av	  föreställningar	  som	  Lucia	  och	  skolavslutningar.	  
	  
Gustafsson	  (2000)	  skriver	  mycket	  om	  hur	  det	  musikpedagogiska	  verksamhetsområdet	  
utvecklades	  under	  1900-‐talet.	  I	  början	  av	  1900-‐talet	  var	  sången	  i	  skolan	  starkt	  knuten	  
till	  kyrkan	  och	  ett	  av	  ämnets	  största	  mål	  var	  att	  gynna	  psalmsången	  i	  kyrkan.	  
Musikämnet	  utvecklades	  under	  40-‐talet	  sedan	  med	  fler	  uttrycksmedel,	  där	  de	  estetiska	  
ämnena	  sågs	  som	  redskap	  för	  elevernas	  personlighetsutveckling	  (Gustafsson).	  På	  60-‐
talet	  hade	  musikämnet	  till	  uppgift	  att	  berika	  elevernas	  liv	  i	  och	  utanför	  skolan,	  skriver	  
Varkøy	  (1996).	  Även	  i	  Lgr	  80	  och	  lpo	  94	  beskrivs	  musikämnet	  som	  ett	  socialt	  ämne	  för	  
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personlig	  utveckling	  (Varkøy).	  I	  kursplanen	  för	  musik	  i	  lgr	  11	  betonas	  det	  även	  att	  elever	  
genom	  undervisningen	  utvecklar	  kunskaper	  i	  och	  om	  musik	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  delta	  
i	  musikaliska	  sammanhang,	  vilket	  syftar	  mer	  till	  musikämnets	  egenvärde	  (Skolverket,	  
2011a).	  I	  föreliggande	  studie	  är	  det	  stor	  betoning	  på	  ämnets	  sociala	  betydelse	  med	  
sammanhållning,	  samarbetsövningar	  och	  något	  som	  hela	  skolan	  kan	  samlas	  kring.	  Det	  
beskrivs	  också	  i	  studien	  att	  musikämnet	  kan	  utveckla	  elever	  på	  ett	  instrument	  så	  att	  de	  
sedan	  blir	  väldigt	  duktiga	  musikanter,	  vilket	  syftar	  mer	  till	  kunskaper	  i	  musik	  och	  
betonar	  musikens	  egenvärde.	  Förändringen	  genom	  1900-‐talet	  fram	  till	  idag	  synes	  ha	  
gjort	  att	  musikämnet	  gått	  från	  att	  enbart	  vara	  till	  nytta	  för	  kyrkan,	  till	  att	  hjälpa	  elevers	  
personlighetsutveckling	  och	  till	  att	  idag	  ge	  elever	  kunskaper	  i	  och	  om	  musik.	  	  

5.2	  Politisk	  styrning	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  hur	  den	  politiska	  styrningen	  i	  form	  av	  läroplaner	  och	  
kursplaner	  har	  påverkat	  musikämnet.	  	  	  	  	  
	  
Sedan	  den	  1:a	  juli	  2011	  gäller	  den	  nya	  kursplanen	  för	  grundskolan,	  Lgr	  11	  (Skolverket,	  
2011a).	  Det	  beskrivs	  där	  att	  musikämnet	  i	  och	  med	  den	  nya	  reformen	  ska	  vara	  mer	  
tydligt	  och	  styrt	  så	  att	  alla	  elever	  i	  Sverige	  ska	  ha	  rätt	  till	  samma	  innehåll	  i	  
undervisningen.	  Enligt	  Skolverkets	  utvärdering	  av	  musikämnet	  i	  grundskolan,	  NU-‐03	  
(Sandberg,	  Heiling	  &	  Modin,	  2005),	  visade	  det	  sig	  att	  lärarna	  som	  arbetade	  med	  lpo	  94	  
ansåg	  att	  det	  var	  för	  stort	  tolkningsutrymme	  gällande	  kunskapskraven.	  Den	  nya	  
reformen	  från	  2011	  innehåller	  därför	  ett	  centralt	  innehåll	  i	  kursplanen,	  vilket	  ska	  göra	  
det	  mer	  lättförståeligt	  för	  lärare	  och	  elever	  när	  det	  gäller	  vad	  som	  ska	  ingå	  i	  
undervisningen	  (Skolverket,	  2011a).	  Musiklärarna	  i	  föreliggande	  studie	  anser	  att	  det	  har	  
blivit	  lättare	  att	  följa	  och	  förstå	  den	  nya	  kursplanen	  från	  2011,	  för	  både	  lärare	  och	  
elever.	  I	  studien	  framgår	  också	  att	  det	  nya	  centrala	  innehållet	  ger	  tydligare	  riktlinjer	  till	  
vad	  undervisningen	  ska	  innehålla.	  En	  annan	  aspekt	  som	  framkommer	  i	  min	  studie	  är	  att	  
musiklärare	  upplever	  att	  den	  nya	  kursplanen	  skapar	  väldigt	  mycket	  möjligheter	  i	  och	  
med	  att	  formuleringarna	  i	  kursplanen	  innehåller	  många	  värderingsord	  som	  exempelvis	  
relativt	  god	  förmåga	  osv.	  Dessa	  värderingsord	  kan	  tolkas	  på	  olika	  sätt	  och	  innebär	  att	  
lärarna	  ändå	  kan	  göra	  egna	  bedömningar	  inför	  betygssättning.	  	  	  	  	  
	  
Enligt	  Pierre	  (2007)	  är	  decentraliseringen	  av	  skolan	  under	  1990-‐talet	  orsaken	  till	  att	  
den	  politiska	  styrningen	  av	  skolan	  blev	  otydlig.	  Detta	  anser	  Pierre	  beror	  på	  att	  det	  i	  och	  
med	  decentraliseringen	  fanns	  flera	  aktörer	  med	  än	  det	  tidigare	  gjorde	  som	  formulerade	  
mål	  och	  normer	  för	  skolarbetet.	  Dessa	  aktörer	  är	  utbildningsdepartementet,	  skolverket,	  
och	  andra	  statliga	  myndigheter	  samt	  kommunala	  politiker	  och	  professionella	  
organisationer,	  skriver	  Pierre.	  I	  föreliggande	  studie	  framgår	  att	  den	  nya	  kursplanen	  från	  
2011	  upplevs	  som	  mycket	  mer	  tydlig	  jämfört	  med	  den	  tidigare	  kursplan	  från	  1994.	  Detta	  
grundar	  sig	  främst	  i	  det	  nya	  centrala	  innehållet,	  där	  det	  tydligt	  beskrivs	  vad	  som	  ska	  
ingå	  i	  musikundervisningen	  och	  att	  detta	  ska	  vara	  lika	  över	  hela	  landet.	  Detta	  kan	  tydas	  
som	  att	  politikerna	  har	  närmat	  sig	  en	  mer	  centraliserad	  utbildning	  i	  skolan,	  där	  alla	  
elever	  i	  hela	  landet	  ska	  ha	  rätt	  till	  likvärdig	  utbildning.	  	  
	  
I	  en	  granskningsrapport	  som	  skolinspektionen	  gjort	  kritiseras	  skolans	  hantering	  av	  
musikämnet	  (Skolinspektionen,	  2011).	  I	  granskningen	  upptäcktes	  brist	  på	  utbildade	  
musiklärare	  samt	  att	  brist	  på	  tid	  och	  rätt	  sorts	  utrustning	  mynnade	  ut	  i	  en	  sämre	  kvalitet	  
på	  musikundervisningen.	  En	  viktig	  slutsats	  skolinspektionen	  fick	  genom	  granskningen	  
var	  att	  kvaliteten	  i	  undervisningen	  varierar	  mycket	  mellan	  olika	  skolor.	  Det	  
framkommer	  även	  i	  föreliggande	  studie	  att	  kommunen	  vill	  spara	  in	  pengar	  på	  läromedel	  
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genom	  att	  alla	  elever	  får	  en	  egen	  dator	  eller	  ipad.	  Eftersom	  det	  är	  kommunen	  som	  styr	  
över	  och	  tilldelar	  skolan	  dess	  budget,	  kan	  politikerna	  i	  kommunen	  också	  besluta	  över	  
skolans	  budget.	  Då	  eleverna	  får	  var	  sin	  personlig	  dator	  behöver	  skolan	  inte	  längre	  köpa	  
in	  några	  böcker	  och	  annat	  undervisningsmaterial	  i	  undervisningen,	  utan	  lärarna	  
använder	  sig	  enbart	  av	  datorerna	  och	  de	  program	  som	  finns	  till	  dessa,	  vilket	  sparar	  in	  de	  
kostnader	  som	  uppdatering	  och	  slitage	  av	  material	  inom	  undervisningen	  skulle	  ha	  
kostat.	  Detta	  fungerar	  bra	  i	  de	  mer	  teoretiska	  ämnena,	  men	  det	  sänker	  dock	  inte	  
musikämnets	  kostnader	  eftersom	  det	  ändå	  måste	  finnas	  flera	  olika	  instrument	  utöver	  
datorer	  och	  ipads	  i	  undervisningen.	  Instrumenten	  behöver	  dessutom	  underhållas,	  med	  
exempelvis	  nya	  gitarrsträngar.	  Det	  framgår	  i	  studien	  att	  datorn	  är	  ett	  bra	  hjälpmedel	  i	  
undervisningen,	  men	  att	  det	  ändå	  måste	  finnas	  väl	  fungerande	  instrument	  för	  att	  
undervisningen	  ska	  kunna	  följa	  de	  mål	  som	  finns	  uppsatta	  i	  kursplanen,	  vilket	  ses	  som	  
ett	  problem.	  Detta	  kan	  relateras	  till	  Pierre	  (2007)	  som	  skriver	  att	  skolan	  nu	  är	  en	  
politiskt	  styrd	  verksamhet,	  och	  varje	  kommun	  styr	  över	  sina	  egna	  skolor.	  	  	  	  	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  diskussionen	  därmed	  tolkas	  som	  att	  skolan	  är	  centraliserad	  i	  form	  
av	  styrdokument	  vars	  syfte	  är	  att	  alla	  elever	  i	  Sverige	  ska	  ha	  rätt	  till	  samma	  kvalitet	  i	  
utbildningen.	  Samtidigt	  är	  skolan	  fortfarande	  decentraliserad	  då	  varje	  enskild	  kommun	  styr	  
över	  hur	  budgeten	  för	  de	  olika	  enheterna	  ska	  se	  ut.	  	  	  	  	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  	  
Arbetet	  med	  denna	  studie	  anser	  jag	  har	  varit	  mycket	  lärorikt.	  Jag	  har	  fått	  läsa	  om	  
tidigare	  forskning	  och	  teorier	  som	  har	  varit	  mycket	  intressanta.	  Jag	  har	  fått	  en	  större	  
förståelse	  om	  hur	  musikämnet	  kan	  se	  ut	  i	  grundskolan.	  	  	  	  
	  
Innan	  jag	  började	  skriva	  detta	  arbete	  hade	  jag	  uppfattningen	  att	  musikämnet	  är	  ett	  
lågprioriterat	  ämne	  som	  ofta	  får	  stämpeln	  att	  det	  inte	  är	  ett	  ”riktigt”	  ämne,	  eller	  att	  
musik	  kan	  vara	  bra	  för	  att	  elever	  ska	  utvecklas	  bättre	  i	  andra	  ämnen,	  och	  att	  det	  därmed	  
inte	  har	  ett	  starkt	  egenvärde.	  Jag	  har	  till	  viss	  del	  fått	  höra	  under	  arbetet	  med	  denna	  
studie	  att	  musikämnets	  viktigaste	  uppgift	  är	  att	  skapa	  sammanhållning	  och	  att	  det	  är	  bra	  
för	  eleverna	  att	  få	  hämta	  andan	  mellan	  andra	  lektioner.	  Detta	  är	  en	  motsats	  till	  hur	  jag	  
själv	  ser	  på	  ämnet,	  då	  det	  är	  ett	  ämne	  som	  är	  viktigt	  i	  sig	  självt,	  och	  att	  musikkunskaper	  
är	  lika	  viktiga	  som	  kunskaper	  i	  andra	  ämnen.	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  det	  däremot	  är	  hoppfullt	  att	  se	  att	  informanterna	  anser	  att	  musikämnet	  är	  
viktigt	  för	  skolan	  och	  att	  det	  är	  ett	  ämne	  som	  behövs.	  Musikämnet	  har	  också	  fått	  mer	  
resurser	  än	  tidigare	  i	  form	  av	  halvklassundervisning	  och	  teknisk	  utrustning	  i	  
undervisningssalarna,	  enligt	  informanterna.	  Denna	  studie	  innefattar	  dock	  endast	  två	  
skolor,	  så	  resultatet	  här	  i	  studien	  är	  inget	  generellt	  och	  jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  det	  kan	  se	  
helt	  annorlunda	  ut	  på	  andra	  skolor.	  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,	  eftersom	  musikämnet	  där	  beskrivs	  
mer	  efter	  sitt	  egenvärde,	  än	  som	  en	  hjälp	  åt	  andra	  ämnen.	  

5.4	  Arbetets	  betydelse	  	  
Mitt	  syfte	  med	  denna	  studie	  var	  att	  titta	  närmare	  på	  hur	  musikämnet	  ser	  ut	  och	  hanteras	  
på	  två	  olika	  skolor	  i	  västra	  Sverige	  idag.	  Resultatet	  jag	  har	  fått	  genom	  denna	  studie	  kan	  
komma	  att	  ha	  betydelse	  för	  andra	  som	  vill	  få	  en	  förståelse	  om	  hur	  musikämnet	  hanteras	  
utifrån	  ekonomiska,	  personella	  och	  tidsmässiga	  förutsättningar	  i	  grundskolan,	  vilken	  
status	  musikämnet	  har	  på	  skolan,	  och	  hur	  ämnet	  uppmärksammas	  i	  olika	  sammanhang.	  	  
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Jag	  ser	  denna	  studies	  resultat	  relevant	  för	  mig	  själv	  och	  andra	  musiklärare	  eftersom	  det	  
är	  bra	  att	  ha	  kännedom	  om	  musikämnets	  vikt	  och	  vad	  det	  kan	  förekomma	  för	  olika	  
synsätt	  på	  ämnet,	  för	  att	  sedan	  kunna	  legitimera	  ämnet	  på	  de	  skolor	  jag	  och	  andra	  nya	  
musiklärare	  kommer	  att	  arbeta	  på.	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  detta	  arbete	  kommer	  att	  ha	  stor	  betydelse	  för	  mig	  personligen	  när	  jag	  ska	  
ge	  mig	  ut	  i	  arbetslivet	  och	  då	  redan	  har	  en	  viss	  förståelse	  för	  vad	  jag	  kan	  få	  möta	  på	  min	  
framtida	  arbetsplats.	  	  

5.5	  Fortsatt	  forskning	  	  
Jag	  skulle	  vara	  intresserad	  av	  att	  genomföra	  en	  större	  och	  mer	  genomtänkt	  studie	  med	  
samma	  syfte,	  där	  jag	  skulle	  kunna	  dra	  mer	  generella	  slutsatser	  om	  hur	  musikämnet	  ser	  
ut	  i	  Sverige	  i	  dagens	  skola.	  Genom	  att	  genomföra	  en	  större	  studie	  kan	  fler	  skolor	  delta,	  
resultatet	  skulle	  kunna	  bli	  mer	  fylligt	  och	  det	  skulle	  kanske	  finnas	  fler	  likheter	  och	  
skillnader	  mellan	  svaren	  från	  informanterna.	  Jag	  skulle	  då	  kunna	  vända	  mig	  till	  flera	  
olika	  skolor	  runt	  om	  i	  landet	  med	  olika	  ekonomisk	  bakgrund,	  elevantal	  och	  social	  
ställning.	  Jag	  skulle	  tycka	  att	  ett	  sådant	  resultat	  skulle	  vara	  intressant	  att	  läsa,	  speciellt	  
om	  där	  skulle	  finnas	  en	  större	  mångfald	  svaren	  emellan.	  	  	  
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Bilaga	  1	  
Intervjufrågor	  
	  
Inledande	  frågor	  
Hur	  gammal?	  
Utbildning?	  
Nuvarande	  arbete?	  
Arbetserfarenhet?	  
	  
Intervjufrågor	  
Jag	  inleder	  med	  att	  berätta	  om	  mitt	  syfte	  med	  studien.	  
	  
Jag	  skulle	  vilja	  att	  du	  berättar	  om	  din	  syn	  på	  musikämnet	  i	  skolan,	  hur	  det	  hanteras,	  
vilken	  betydelse	  och	  funktion	  det	  har	  
	  

1. Hur	  ser	  du	  på	  musikämnet?	  
- hantering?	  	  
- Betydelse?	  
- Funktion?	  
-‐	  Vilken	  vikt	  läggs	  vid	  ämnet?	  	  
- Hur	  hanteras	  läroplaner?	  
- Vad	  görs	  för	  att	  uppnå	  målen?	  

	  
2. Vilken	  plats	  har	  musikämnet	  i	  skolan?	  	  

- Hur	  ser	  fördelningen	  av	  tid	  för	  musikämnet?	  
- hur	  mycket	  plats	  i	  schemat	  får	  musikämnet?	  
- Finns	  det	  tillgängligt	  för	  fritt	  val?	  
- Vid	  andra	  tillfällen?	  
- Vad	  får	  musikämnet	  för	  typ	  av	  stöd?	  
- Startas	  det	  t	  ex	  band	  på	  skolan,	  där	  eleverna	  kan	  repa	  på	  ledig	  tid?	  	  

	  
3. Vilka	  resurser	  läggs	  på	  ämnet?	  

- Tidsmässigt,	  hur	  långa	  är	  lektionerna?	  
- Hur	  många	  lektioner	  har	  eleverna	  per	  vecka?	  
- Hur	  mycket	  tid	  finns	  utöver	  lektionstillfällena	  till	  att	  utöva	  musik?	  
	  
- Hur	  mycket	  pengar	  läggs	  på	  musikämnet?	  Jämfört	  med	  andra	  ämnen?	  	  
- Förekommer	  det	  stödlärare	  på	  musiklektionerna?	  
- Hur	  mycket	  resurser	  utrustningen	  i	  klassrummet?	  (teknik,	  instrument)	  	  
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Bilaga	  2	  

Information	  om	  forskningsstudie!	  
 
Musik,	  ett	  viktigt	  ämne?	  En	  studie	  i	  hur	  lärare	  och	  rektorer	  ser	  på	  
musikundervisningen	  på	  högstadiet.	  	  
	  
Jag	  är	  musiklärarstuderande	  inom	  instrumenten	  klarinett	  och	  piano,	  och	  jag	  håller	  nu	  på	  
att	  skriva	  mitt	  examensarbete,	  som	  är	  det	  avslutande	  i	  utbildningen.	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  musikämnet	  ser	  ut	  och	  hanteras	  på	  
högstadiet.	  	  
	  	  
Jag	  vill	  med	  studien	  ta	  reda	  på	  hur	  musikämnets	  hantering	  och	  status	  ser	  ut	  vid	  olika	  
skolor.	  Jag	  vill	  genom	  intervjuer	  få	  en	  bild	  av	  hur	  lärare	  och	  rektorer	  ser	  på	  
musikämnets	  betydelse	  och	  funktion	  i	  skolan.	  Se	  vilka	  resurser	  som	  läggs	  på	  
musikämnet	  
	  
För	  att	  kunna	  studera	  detta	  kommer	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  kvalitativa	  intervjuer.	  Den	  
kvalitativa	   intervjun	   innebär	   att	   vi	   tillsammans	   samtalar	   mycket	   om,	   i	   detta	   fallet	  
musikämnet.	  Den	  kvalitativa	   intervjun	   är	   inte	   så	   inriktad	  på	   fasta	   frågor,	   utan	  mer	  på	  
själva	  samtalet.	  	  	  
	  
Din	  medverkan	  innebär	  att	  jag	  kan	  få	  en	  bild	  av	  hur	  det	  ser	  ut	  på	  din	  skola.	  Intervjuerna	  
kommer	   endast	   att	   användas	   för	   det	   aktuella	   examensarbetet	   och	   de	   kommer	   att	  
förvaras	  så	  att	  ingen	  obehörig	  kan	  komma	  åt	  dem.	  
	  
Du	  kommer	  att	  garanteras	  anonymitet	  i	  studien.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  om	  
så	  önskas	  avbryta	  ditt	  deltagande	  i	  studien	  när	  du	  vill.	  	  
	  
Jag	  vill	   att	  du	  som	   informant	  ger	  ditt	   samtycke	   till	   att	  bli	   intervjuad,	  ger	   tillåtelse	   till	   i	  
vilka	  sammanhang	  intervjuuttalanden	  får	  redovisas	  samt	  tar	  ställning	  till	  om	  uttalanden	  
och	  beskrivna	  handlingar	  i	  intervjuerna	  bör	  vara	  anonyma	  eller	  ej.	  	  
	  
	  
	  
Kristina	  Jonsson	  
Musiklärarstuderande	  
	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  
Karlstads	  universitet	  
671	  91	  Arvika	  
	  
Mobil:	  0708	  454	  997	  
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Bilaga	  3	  

Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  intervjuad	  
	  
☐	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  intervjuerna	  ska	  vara	  
anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
Lärare	  i	  (ämne):___________________________________________________________________	  
	  
Lärare/rektor	  på	  (skola):	  _______________________________________________________________	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare/rektor:___________________	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn:____________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  


